4ª SUBSEÇÃO DE RIO CLARO/SP

ATA da REUNIÃO ORDINÁRIA 01 da “FIA – FORÇA INTEGRADA AZUL”,
realizada no dia primeiro do mês de julho do ano de dois mil e onze (2011), na
“Casa do Advogado”, sito à Avenida 7, n° 466, centro, nesta cidade de Rio ClaroSP, prévia e devidamente convocada, pelos presentes, às dezessete horas (17h),
reuniram-se, os membros desta integração estabelecida entre a ORDEM DOS
ADVOGADOS, representada pelo Presidente da Comissão de Segurança, Dr.
Adriano Marchi, o MINISTÉRIO PÚBLICO, representados pelo Dr. Gilberto
Porto Camargo e pelo Dr. José Fortunato Neto, a POLÍCIA CIVIL, representada
pelo Dr. Marcos Garcia Fuentes e pelo Dr Aroldo Cezário Diniz, a POLÍCIA
MILITAR, pelo Cap PM. Rodrigo Eval Arena, pelo Cap PM André Luiz Pereira
Leite Vianna e pelo 1º Ten PM Wagner Martins Araújo, e o CONSEG,
representado pela Sra. Maria Madalena Cezar, para tratar do tema “segurança”,
nos seguintes termos: a) O Dr. Adriano Marchi, relembrou as atividades já
desenvolvidas pelo grupo, em ações anteriores, depois distribuiu a todos uma
cópia da minuta de projeto de Lei “Comércio Limpo”, e solicitou à representante
do CONSEG a realização de diligências junto a Prefeitura e a Câmara Municipal,
a fim de dar andamento a esta contribuição feita pela sociedade, em cumprimento
as termos do Art. 144, da Constituição Federal; b) O Dr. José Fortunato, sugeriu a
atenuação do Artigo 5º da referida minuta de projeto de Lei, para que os efeitos
punitivos sejam paulatinos; informou sobre a tendência nas decisões judiciais em
medidas cautelares, na esfera penal e na dificuldade de se produzir elementos para
o embasamento do pedido a ser feito pela autoridade policial. Enfim, ressaltou a
importância da prova técnica e sugeriu o investimento em câmeras de vídeo e
fotográficas, para paramentar a força policial civil e militar, a fim de que, se
houver possibilidade, seja feito o registro prévio dos fatos, em especial, naqueles
delitos que envolvem tráfico de entorpecente ilícito; Sugeriu também que seja feita
uma fusão de informações obtidas pelas polícias civil e militar; c) O Dr. Gilberto
Porto de Camargo, reforçou a importância da aprovação da minuta do projeto de
Lei “Comércio Limpo”, destacou a importância do trabalho conjunto e seus
efeitos, especialmente com a participação da Prefeitura Municipal, dando ênfase às
Secretárias de Segurança, Mobilidade Urbana e de Planejamento e Meio
Ambiente, para fazer frente aos novos desafios impostos pela atuais legislações;
Sugeriu a expedição de convite participar da próxima reunião os representantes
das referidas secretarias municipais e externou o interesse de que sejam adotadas
providências para proibição do estacionamento em frente ao Shopping Center,
local de grande aglomeração de pessoas e palco de muita violência, sendo muitas
deles com a participação de crianças e adolescentes. Enfim, demonstrou o
interesse de ser montado um site na internet, para compilar as informações
prestadas pela comunidade e buscar meios para alcançar o resultado efetivo;
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Aberta palavra, passou-se à discussão e deliberação, quando ficou resolvido
entre os presentes que serão convidados os representantes das secretarias
municipais, mencionadas na alínea “C”, que serão amadurecidas as sugestões
constantes na alínea “b”, inclusive, com a possibilidade de buscar junto a
comunidade local meios para a aquisição dos respectivos equipamentos;
Ficou também certo de que buscaremos parceiros para implantação do site;
Finalmente, restou pactuado entre os presentes que as reuniões deste grupo,
com denominação “FIA-Força Integrada Azul”, ora sacramentada, uma vez
por mês, na CASA DO ADVOGADO, às 17h, sendo à próxima agendada para
o dia 04 de agosto de 2011. Concluída a Ordem do Dia e não havendo mais
manifestações dos presentes, foi declarada encerrada pelos presentes esta reunião,
para constar, que eu, ADRIANO MARCHI, lavrei a presente ATA, a qual vai
assinada por mim e pelos presentes. Rio Claro, 01 de julho de 2011.
_____________________________ Dr. Adriano Marchi
______________________________Dr. Gilberto Porto Camargo
__________________________Dr. José Fortunato Neto
__________________________Dr. Marcos Garcia Fuentes
__________________________Dr. Aroldo Cezário Diniz
__________________________Cap PM. Rodrigo Eval Arena
__________________________Cap PM André Luiz Pereira
__________________________ 1º Ten PM Wagner M. Araújo
__________________________ Maria Madalena Cezar
Visitantes e Convidados: NENHUM PRESENTE
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