
ATAS DAS REUNIÕES 

07/07/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quinze, às vinte horas, em sua sede provisória no 

Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início à Reunião 

Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida e secretariada 

por sua Presidente, Regina Chiaradia. 

 

A reunião de hoje foi solicitada por um grupo de mães do Colégio Santo Inácio, para que as 

mesmas conhecessem o projeto Bairro mais Seguro Botafogo. Para tanto o reitor do Colégio 

cedeu o auditório do mesmo para que a reunião fosse realizada. A abertura foi feita pelo 

coordenador do projeto César Filho, que também é pai de aluno do referido colégio, que 

agradeceu a presença e informou sobre a dinâmica da reunião. Em seguida a palavra foi 

passada para a presidente da AMAB que se apresentou e apresentou e explicou aos presentes 

como funcionava a associação e  convidou a todos a participar da mesma. Regina fez então o 

convite para os participantes formassem a mesa dos trabalhos. Foi formada a mesa dos 

trabalhos composta pelas seguintes autoridades: Dra. Bárbara Lomba, Delegada Titular da 10ª 

DP; Ten. Cel. Márcio de Oliveira Rocha, Comandante do 2º BPM; André Cardoso, Diretor do 

Projeto Bairro mais Seguro Botafogo; César Filho, Coordenador do Projeto Bairro mais Seguro 

Botafogo; Regina Chiaradia, Presidente da AMAB; Liana Miranda, representante do Grupo 

Mães do Colégio Santo Inácio e Patrícia Martins Rocha também representante do Grupo Mães 

do Colégio Santo Inácio. Formada a mesa a palavra foi passada ao Cel. Rocha, Comandante do 

2º BPM que fez uma palestra sobre o projeto Polícia de Proximidade. O Cel. Rocha falou da 

mudança de postura da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que hoje se volta mais para um 

policiamento preventivo. O Cel. Rocha falou inda da importância da integração 

polícia/comunidade. Disse ainda que, com as UPPs o foco deixou de ser o traficante e passou a 

ser os moradores. Que os policiais estavam se preparando apenas para as guerras urbanas e se 

afastando da sua verdadeira essência. Que a polícia agora passa a investir em programas de 

prevenção. Em seguida, André Cardoso apresentou aos presentes o projeto Bairro mais Seguro 

Botafogo. André mostrou aos presentes que a população pode ajudar a polícia cedendo às 

imagens que seus condomínios captam com suas câmeras, para serem monitoradas pelas 

forças de segurança. Ou seja, o projeto Bairro mais Seguro Botafogo pretende entregar, 

através de um projeto de vídeo monitoramento, as imagens captadas pelos condomínios para 

que a polícia possa monitorá-las em tempo real. Em seguida foi dada a palavra a Dra. Bárbara 

Lomba que explicou aos presentes como funciona a Polícia Civil, que é a polícia que faz as 

investigações. Falou da importância de se fazer o Registro das Ocorrências (RO) nas delegacias, 

para que os policiais possam montar suas estratégias de atuação. Explicou também que 

trabalha unida com a PM e que essa união é a responsável por todo o planejamento da 

segurança de Botafogo. Foi aberta então a palavra para que os presentes fizessem suas 

perguntas. Muitas e mães e pais relataram experiências de roubos e assaltos no entorno do 

Colégio Santo Inácio. Enfatizaram na importância no aumento do policiamento da área. Muitos 

pais também queriam saber o que fazer para que seu condomínio participe do projeto Bairro 

mais Seguro Botafogo. 



 

Cada representante da mesa respondeu as perguntas a ele dirigidas. Para encerrar a reunião, 

foi dada a palavra para que os representantes da mesa fizessem suas considerações finais. E 

como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22:30 horas, cuja ata 

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


