OAB/SP - 4ª SUBSEÇÃO
COMISSÃO DE SEGURANÇA – FORÇA INTEGRADA AZUL – (FIA)
ATA DE REUNIÃO (Ordinária)
•

Data: 16 de fevereiro de 2012

•

Horário de início: 17h

•

Local: 4ª Subseção da OAB/SP

•

Membros da Comissão presentes:

Dr. Cláudio dos Santos Silva; Dr. Adriano Marchi; Dr. Gilberto Porto Camargo; Dr.
Sergio Santoro, representando o PROCON Rio Claro, Alaide Aparecida V. Aliberti
representando o 1º CONSEG, Maria Aparecida Marigo Castelani representando o 1º
CONSEG, José Claudio Capretz representando a paróquia Santa Cruz, Daiane N. Mayer da
Cunha e o Sr. Marcelo Cirino da Silva, representando a ACIRC, Jacob J. Tomazella, Paroco
da Igreja Matriz de Santa Cruz, Sr. Roberto Escher, comerciante e membro da Paróquia santa
Cruz, Sr. Jair Alves Martins represnetando o ONSEG do 3º DP, Sr. Julio Lopes de Abreu
representando a Câmara Municipal de rio claro, Cap. PM Rodrigo Eval Arena, Tem. PM
Wagner Martins Araujo do 37º BPMI; Dr. Marcos Garcia Fuentes, Del da Policia e este
secretário pela União de Amigos do Menor "UDAM" Luiz Carlos Lauriano Jardim;
• Convidados:
•

•

Assuntos discutidos e decididos:

Bonsucesso estado de abandono,
Instalação da escola do consumidor naquele bairro com contratação de estagiários de curso
técnico e superior com remuneração pelo PROCON
ACIRC esta fazendo um estudo para possibilitar a execução de projetos com investimento do
empresariado rioclarense no bairro através da Lei Ruounet.
A situação da praça da Santa Cruz
Colocado pelo Promotor Dr. Gilberto que caso não haja apoio da fiscalização o MP está a
disposição para se for o caso da instauração de inquérito civil e ação civil pública para
apuração da falta de ação dos poderes públicos.
Dr. Adriano comenta sobre as dificuldades de comunicação com a Prefeitura. O Dr. Gilberto
comenta sobre a necessidade de acompanhamento da execução do Plano Diretor.
Jair comenta que temos uma bomba relógio por conta da incapacidade das famílias de
administrarem seus próprios filhos e relembra a necessidade de retomada dos projetos como o
da Polícia Militar PROERD, e similares como o da Secretaria Municipal de Segurança.
Dentro do contexto da educação Dr. Adriano relembra do caso da criança que não assistia
aulas por conta de divida com traficantes.
Diligências da FIA:
a) Fica agendado o dia 02 de março de 2012, das 9h às 11h, no Bairro Terra Nova, em local a ser definido com o
Coordenador da FIA, para audiência pública com a população;
b) O Coordenador da FIA oficiará ao Sr. Prefeito Municipal, para intensificar a fiscalização na praça da Santa
Cruz, quanto ao abuso de instrumentos sonoros;
c) a Polícia Militar intensificará o policiamento preventivo na praça da Santa Cruz;
d) A ACIRC apoiará a FIA na revitalização da praça da Santa Cruz, bem como o investimento em esporte, lazer
e cultura no Município de Rio Claro, mediante a apresentação de projetos, podendo se valer também de recursos
oriundos da União e do Estado;
d) o PROCON, pela escola do consumidor, disponibilizará vagas para estudantes residentes nos Bairros Bom
Sucesso e Novo Wenzel que estejam cursando cursos técnicos ou superiores, com remuneração de um salário
mínimo, por período de 04h (quatro horas);
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e) o PROCON instalará definitivamente no mês de março de 2012 um posto avançado do Órgão de Defesa do
Consumidor, com todos os serviços disponíveis aos moradores dos Bairros Bom Sucesso e Novo Wenzel;
f) a Polícia Militar apoiará o PROCON na fiscalização dos eventos festivos de Carnaval em Rio Claro – SP.

•

Local e data da próxima reunião:

4ª Subseção da OAB/SP
Dia: 15/03/2011 – com início às 17h.
•

Horário de encerramento da reunião: - 19h.

•

Assinaturas:
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