4ª SUBSEÇÃO DE RIO CLARO/SP

ATA da REUNIÃO ORDINÁRIA 04 da “FIA – FORÇA INTEGRADA AZUL”,
realizada no dia dezenove do mês de outubro 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, representadas pelos Advogados DD PRESIDENTE DA
OAB Dr. William Nagib Filho e pelo Coordenador da FIA, Dr. Cláudio dos
Santos Silva, além do presidente da COMISSÃO DE SEGURANÇA DA OAB
Dr. Adriano Marchi, o MINISTÉRIO PÚBLICO, representado pelo Dr. Gilberto
Porto Camargo, POLÍCIA MILITAR, pelo Capitão Rodrigo Eval Arena e o Ten.
Wagner Araujo, a CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO pelo Vereador
José Julio Lopes de Abreu, o CONSEG Floridiana pela Sra. Madalena Cesar,
CONSEG 24 de junho pela Sra. Alaide Aparecida Vertini Alberti e a Sra. Maria
Aparecida Marigo Catelani, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
URBANA E SISTEMA VIÁRIO, Eng. José Maria Chiossi e Alberto Rojo
Merino, a SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
DE RIO CLARO representado pelo Diretor de Segurança Sr. José Sepulveda e
pela União de Amigos do Menor “UDAM” como secretário da FIA Luiz Carlos
Lauriano Jardim, para tratar dos temas “segurança e urbanismo”. Aberta a reunião
pelo Presidente da OAB, este deu as boas vindas a todos e fez esclarecimentos
sobre a nova lei de combate ao uso de álcool por menores de 18 anos,
recentemente sancionada pelo atual Governador do Estado de São Paulo.
Necessitou se ausentar, em virtude de compromissos profissionais em Campinas e
retirou-se. Seguiu-se o pedido do Dr. Adriano de um minuto de silêncio pelo
falecimento do Advogado José Ricardo Zucchi Henrique, que em seguida prestou
homenagens aos brilhantes trabalhos da Policia Civil e Militar em recentes
acontecimentos na cidade. Passou-se então a palavra ao Coordenador da FIA Dr.
Claudio que fez homenagens ao Eng. Jose Maria Chiossi pela iniciativa das
ciclofaixas, em seguida parabenizou o Ministério Publico pela vitória na ação civil
pública em que o STJ decidiu que a Prefeitura Municipal deve oferecer Creche e
pré-escola a 100 % das crianças de 2 a 6 anos no município. FORAM
DEBATIDOS OS SEGUINTES TEMAS: a) Seguiu-se a colocação da falta de
fiscalização com relação à perturbação do sossego público em que o Dr. Gilberto
colocou o compromisso assumido pelo Sr. Leopoldo Butkiewicz, de intensificar a
fiscalização para sanar os problemas de perturbação já que a Secretaria possui 01
aparelho decibelímetro e intensificaria a fiscalização; Neste tema a Polícia Militar
através do Cap. Arena informa que o COPOM solicita ao menos que o
denunciante se identifique para atender a viatura, e muitos se negam,
invibializando o trabalho da Polícia; b) Em seguida Dr. Gilberto colocou que o
movimento pela implementação de um centro de Semi-Liberdade está sendo
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orquestrada através da FIA; c) Em relação á UNESP a Polícia Militar reuniu-se
com os membros da vice-reitoria que tem se mostrado sensíveis e apóiam as ações
no sentido de coibir os abusos dos universitários. Contudo ainda foi colocada a
situação do Clube Filarmônica que até a presente data não apresentou o alvará do
Corpo de Bombeiros e o Dr. Claudio Santos observou menores saindo do clube
alcoolizados, comprometendo-se a comunicar o Corpo de Bombeiros e o MP
acerca da situação irregular predial do Clube; d) Em seguida o Dr. Adriano
mencionou a falta de fiscalização das vagas de idosos e portadores de
necessidades especiais ao redor do fórum local, que vêm sendo ocupadas por
terceiros não beneficiários e neste ato os representantes da Polícia Militar e da
Guarda Civil municipal se comprometem a intensificar a fiscalização para
minimizar o problema, multando os veículos que não contiverem as devidas
carteiras de credenciamento; e) Passou-se a se tratar do assunto relativo ao
fechamento da Rua 7, nas imediações do Museu Amador Bueno da Veiga, que
vem causando transtornos ao trânsito e à mobilidade urbana, afirmando o Dr.
Adriano que atualmente foi feita a contenção das paredes contra o desabamento
das ruínas do prédio, segundo informações recentes na imprensa local pelo
Secretário Municipal de Obras, e neste caso a FIA provocará a Secretaria
Municipal de Obras, e a Secretária Municipal de Segurança e Defesa Civil para
emitirem laudos periciais conclusivos sobre a situação de segurança do local,
encaminhando os laudos ao MP, para postular eventual abertura das ruas ao
entorno do Museu, objeto da Ação Civil Publica, por si ajuizada, em tramite
perante a Egrégia Terceira Vara Civil da Comarca de Rio Claro; f) Seguiu-se a
fala do Dr. Gilberto que cobra o posicionamento da FIA em relação ao “item d” da
ata de 14 de setembro de 2011 - “d) considerando os problemas de iluminação,
policiamento e limpeza da Praça situada na Rua 09 com a Rua 21, no bairro Arco-Íris,
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;” o Coordenador da FIA oficiará aos

interessados para as providências cabíveis, informando a FIA no prazo de 10 dias;
g) Quanto ao problema de lixo e entulhos jogados em áreas publicas e privadas,
como o caso veiculado na imprensa local no Jornal Diário de Rio Claro do dia 5 de
outubro de 2011, com o Titulo “LIXOES CLANDESTINOS OCUPAM
CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL”, o MP designou o próximo dia
21 de outubro as 17h no Fórum uma audiência com o Sr. Prefeito Municipal, para
tentar firmar acordo, através de TAC, para intensificar a fiscalização e a multa dos
infratores, consignando o MP que se não houver acordo o MP ajuizará uma ação
civil pública, em defesa da lei e da população; h) Após a proposta do Dr. Gilberto
Porto Camargo, ficou unanimemente decidido entre os presentes que a FIA, ao
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exemplo da salutar iniciativa da municipalidade, em seu programa “PREFEITURA
EM AÇAO”, implementará doravante o Programa “FIA EM AÇÃO” onde, sem
prejuízo das reuniões mensais ordinárias realizadas no espaço da OAB, haverá
reuniões mensais com a população em bairros distintos, para ouvir os moradores e
a adoção das medidas legais e administrativas pertinentes. A primeira reunião
com a população será realizada no dia 10 de novembro de 2011, das 9h às 11h,
nos Bairros do Bonsucesso e Jd Novo Wenzel, ficando a cargo do Coordenador
da FIA o contato com representantes daqueles bairros no sentido de executar a
diligência; i) O Eng. Jose Maria Chiossi informa que está trabalhando em vários
projetos um deles para a avenida 80, com a Avenida Brasil, via muito perigosa,
relata que deve ser um projeto enxuto, a exemplo da avenida 50 onde haverá uma
rotatória semaforizada. Já o projeto da Avenida 32 deve ser muito polemico, que
depois de duplicada deverá ocasionar muitos problemas, e serão necessárias
intervenções impopulares, já que mais de 25000 veículos usam diariamente aquela
via. E o projeto deve contemplar o fechamento do acesso direto para a Saibreiro e
para a Rua 2-A também contemplará um canteiro central e para tanto pede a
colaboração da FIA no dia da apresentação do projeto que será antes do dia 4 de
novembro, ocasião em que deve iniciar seu período de férias e neste ato a FIA
apóia a iniciativa do Secretário titular da pasta de SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA E SISTEMA VIÁRIO. E nada mais havendo a ser
tratado ficam então convocados os presentes para a próxima reunião da FIA que
será no dia 24 de novembro de 2011 (quinta-feira) às 17 h no mesmo local.
Dr. Cláudio dos Santos Silva
Dr. Adriano Marchi
Dr. Gilberto Porto Camargo
Capitão Rodrigo Eval Arena
Ten. Wagner Araujo
Vereador José Julio Lopes de Abreu
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Madalena Cesar
Maria Aparecida Marigo Catelani
Alaide Aparecida Vertini Alberti
Eng. José Maria Chiossi
Alberto Rojo Merino
José Sepulveda
José Carlos Lopes de Barros
Luiz Carlos Lauriano Jardim
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