
ATAS DAS REUNIÕES 

19/08/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos dezenove dias do mês de agosto 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. 

 

Excepcionalmente a reunião foi realizada na quarta, dia 19 de agosto, para atender a 

solicitação de um grupo intitulado “Mães do Santo Inácio” que pediram uma segunda reunião 

da AMAB para tratar da questão da segurança do bairro de Botafogo. Portanto, a reunião de 

hoje será um debate com os representantes pela segurança do bairro de Botafogo. A mesa foi 

composta pelo Comandante do 2º BPM, Mário de Oliveira Rocha; da Delegada Titular da 10ª 

DP, Bárbara Lomba; do representante da segurança do Colégio Santo Inácio,  Paulo Cordeiro 

de Lima e, da Presidente da AMAB, Regina Chiaradia. As perguntas foram previamente 

enviadas para o grupo de mães e foi entregue aos representantes da segurança na mesa de 

debates. 

Gostaria de saber quais são as atribuições e limites de atuação da Guarda Municipal, Policia 

Militar e Policia Civil de forma a entendermos o que podemos cobrar de cada um? 

Como se dá o planejamento das ações entre a Policia Militar, a Guarda Municipal e a Policia 

Civil? 

Quais são as atribuição da Secretaria de Segurança Pública do Estado e como ela interage com 

as Policias Civil e Militar? 

Qual a finalidade do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública do 

Estado), e do CO/RIO (Centro de Operações do Município do Rio de Janeiro) e como as Policias 

Militar, Civil e Guarda Municipal utilizam seus recursos tecnológicos? 

Quais as instituições trabalham com metas e quais são essas metas? 

Por que rotatividade tão grande para os cargos de delegado e comandante de batalhão? Não 

haveria vantagens se houvesse um prazo mínimo de permanência? 

O que é o Conselho Comunitário de Segurança Pública, quem organiza, qual seu objetivo, 

quem participa e onde e quando se reúne? 

Como garantir que as câmeras e imagens não sejam manipuladas por pessoas não 

autorizadas? 

Por que a PM não coloca um carro de patrulha na porta da escola? 

O que devemos saber para fazermos um Registro de Ocorrência na Delegacia? 



Por que demora tanto fazer um Registro de Ocorrência? Existe alguma ação para reduzir este 

tempo? Qual?  

O que esperar após fazer o Registro de Ocorrência? 

Seu eu fizer um RO posso estar expondo meu filho para alguma futura retaliação por parte dos 

criminosos? 

A Rua Eduardo Guinle é uma rota estratégia de fuga para assaltos/furtos? 

A Rua D. Mariana é de fato mais "visada" do que as outras da região? Concentra, mesmo, um 

maior número de casos de assalto? Se sim, qual a melhor alternativa de rota para ir da 

Voluntários para a São Clemente? Existe algum horário pior (de manhã cedo, na hora do 

almoço, etc...)? 

Quanto tempo esperar para fazer contato com a delegacia em caso de ausência de retorno? 

Já que o efetivo está reduzido, não poderia se criar algum tipo de incentivo para o cidadão 

comum morador do bairro pudesse ajudar mais efetivamente a polícia? 

Que iniciativas colaborativas do conhecimento da polícia já existem e quais seus resultados, 

para não reinventarmos a roda e somarmos esforços? 

O que eu posso esperar de ação efetiva nos horários de entrada e saída do Colégio Santo 

Inácio? 

Por que o colégio não contrata segurança particular para proteger os alunos no entorno da 

escola? 

Os representantes da segurança na mesa responderam a cada uma dessas perguntas o que 

tornou o debate por demais proveitoso e instrutivo. Os pais agradeceram a AMAB pela 

realização da reunião.     

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

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

Regina Chiaradia. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


