4ª SUBSEÇÃO DE RIO CLARO/SP

ATA da REUNIÃO ORDINÁRIA 03 da “FIA – FORÇA INTEGRADA AZUL”,
realizada no dia quatorze do mês de setembro do ano de dois mil e onze (2011),
na “Casa do Advogado”, sito à Avenida 7, n° 466, centro, nesta cidade de Rio
Claro-SP, prévia e devidamente convocada, pelos presentes, às dezessete horas
(17h), reuniram-se, os membros desta integração estabelecida entre a ORDEM
DOS ADVOGADOS, representada pelo Advogado e Coordenador da FIA, Dr.
Cláudio dos Santos Silva, o MINISTÉRIO PÚBLICO, representado pelo Dr.
Gilberto Porto Camargo, a POLÍCIA CIVIL, representada pelo Dr. Roberto
Daher, a POLÍCIA MILITAR, pelo 1º Ten PM Wagner Martins Araújo,
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DE RIO,
representado pelo Dr. José Gustavo Viegas Carneiro, a CÂMARA MUNICIPAL
DE RIO CLARO, pelo Vereador José Julio Lopes de Abreu, pela Sra. Madalena
Cesar CONSEG Floridiana, Alaide Ap. V. Alberti Representante da CONSEG
24 de junho, DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO DA SEPLADEMA
Leopoldo Butkiewicz, pela comunidade Santa Cruz Sr. Jorge Pedro para tratar do
tema “segurança”, nos seguintes termos: a) alguns representantes do grupo FIA
estão em tratativas com o CDMCA de Rio Claro para a efetiva implantação do
Instituto da Semi-liberdade no município, designando-se reunião extraordinária do
Conselho no dia 22.09.2011 às 09hs na sede do CMDCA, consignando-se que a
Prefeitura Municipal, pelo chefe do executivo, determinou que os Secretários
Municipais da Ação Social e de Segurança e Defesa Civil acompanhados de
técnico façam visita no dia 15 de setembro de 2011 às 09hs na unidade de Semiliberdade de Araraquara/SP para emitir posterior parecer técnico da
municipalidade; b) o grupo FIA apóia a iniciativa do CMDCA para a criação do 2º
Conselho Tutelar de Rio Claro, com a ressalva da necessidade da previa analise do
impacto orçamentário do Município; c) em resposta a anterior solicitação da FIA a
Secretaria Municipal da Segurança e Defesa Civil de Rio Claro, neste ato
representado pelo Dr. José Gustavo Viegas Carneiro informou que a guarda civil
municipal esta realizando rondas preventivas nas imediações do Shopping Center
em parceria com a Policia Militar; d) considerando os problemas de iluminação,
policiamento e limpeza da Praça situada na Rua 09 com a Rua 21, no bairro ArcoÍris, noticiados no Jornal Cidade de Rio Claro de 04.09.11, a FIA vai repassar a
demanda da segurança para o Comandante da PM, para intensificar o policiamento
preventivo no local. Quanto à questão da iluminação e manutenção da praça, a
Municipalidade estudara as medidas reparadoras, bem como a viabilidade de
implementar o projeto legal “Adote uma Praça”, em parceria com a iniciativa
privada; e) quanto à questão da perturbação do sossego pelo abuso de
instrumentos sonoros, principalmente em estabelecimentos comerciais, o
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Butkiewicz consignou que a SEPLADEMA possui 01 aparelho decibelímetro e
intensificará a fiscalização, contando com o apoio da população para indicar os
focos de abusos, gerando multas aos infratores; f) pelos presentes, fica a
população convidada a procurar a FIA, por seus membros pessoalmente ou por
meio do site www.udam.org.br, no tópico “disque denúncias”.
E nada mais havendo a ser tratado ficam então convocados os presentes para a
próxima reunião da FIA que será no dia 19 de outubro de 2011 (quarta-feira) às
17h no mesmo local.
________________Coordenador da FIA e advogado Dr. Claudio dos Santos Silva
___________________________________Dr. Gilberto Porto Camargo
_______________________Dr. José Gustavo Viegas Carneiro
______________________________________Dr. Roberto Daher
____________________________ 1º Ten PM Wagner M. Araújo
__________________________ Alaide Ap. Vertini Alberti
_________________________________________Madalena Cesar
_________________________Ver. José Julio Lopes de Abreu
___________________________________ Leopoldo Butkiewicz
____________________________________________Jorge Pedro
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