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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA SOCIEDADE DOS AMIGOS
E DOS MORADORES DO BAIRRO DE CERQUEIRA CÉSAR - SAMORCC,
REALIZADA AOS 20 DE JUNHO DE 2007 NO COLÉGIO ASSUNÇÃO –
RUA PAMPLONA, 1616, CAPITAL – SP.
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Aos 20 dias do mês de junho de 2007, reuniram-se em reunião ordinária,
com a presença dos associados e convidados, constantes da lista de
presença da pg. ... do Livro de atas da Associação, com início às 19:30
horas, sendo eleito para Presidente da mesa a Dra. Célia Marcondes e
convidada para secretariá-la a Srta. Marilú Carvalho, para discutir os itens
da pauta: 1– a) Rua Augusta: A Dra. Célia comunicou a todos que saiu
uma reportagem no Diário do Comércio sobre as irregularidades da
calçada da Augusta lado Jardins/Centro e que o Sr. Andréa Matarazzo
recebeu o CD das calçadas do lado Centro e mandou para o Subprefeito de
Pinheiros. b) Parque Augusta: Dra. Célia expôs aos presentes que no dia
13/06/07 que 03 Arquitetos expuseram o projeto de um Museu da MMPB
a ser construído no terreno do Parque Augusta para Diretoria da
SAMORCC, Aliados do Parque e Comissão de Arquitetos, ao terminar a
exposição do projeto Dra. Célia comunicou a todos presentes na
apresentação que iria mostrar a comunidade o projeto. Ela falou que saiu
uma nota no Jornal Comunitário Gilberto Dimenstein Palavra do leitor
Sonhos num parque, escrita por ela “Ao receber o Arquiteto Lineu,
mostramos o quanto estamos abertos a diálogos e sempre pensando no
melhor para região e para São Paulo”. A Luciana sugeriu uma audiência
com o Sr. Prefeito, a Dra. Célia propôs a criação de uma comissão de
Arquitetos paisagistas para fazer o paisagismo do local do terreno e já tem
a colaboração do Sr. Flavio e Sr. Cleiton, foi encaminhado para o Sr.
Prefeito uma carta solicitando uma audiência, para que seja entregue um
dossiê completo com as assinaturas da população, a Imprensa está
aguardando a data da audiência para participar, a luta agora é pela
propriedade. 2 – Arborização: Plantio da 9 de Julho será matéria amanhã
na Folha de São Paulo. Cardeal Leme – córrego do Saracura foram
marcados lugares para o plantio e passado projeto para SVMA
programando plantio de Ipê rosa e Pata de vaca (...). Dra. Célia sugeriu que
fosse encaminhados Projetos para Prefeitura para o plantio de árvores e
cuidados conservação das árvores. 3- Coleta Seletiva: Dra. Célia, Paula e
Júlia visitaram a Coopervivabem onde é feito a reciclagem do lixo recolhido
no Jardins. 4- Coleta de óleo: Foi distribuído para os convidados o
material informativo. 5- Assuntos gerais de interesse: O Sr. Flávio pediu
a palavra para expor sua opinião sobre o terreno do Parque Augusta, ele
disse que já devolvemos o projeto do Sr. Cândido Malta/as Torres/e o
Museu da MMPB, os moradores querem um parque. O capitão Rozendo
ligou para Dra. Célia para participar amanhã de uma reunião com ele e a
Secretaria de Assistência Social. Revitalização da Paulista foi dito pelos
presentes que o Sr. Andréa Matarazzo irá trocar o piso da calçada da
Paulista. O piso será semelhante ao colocado em frente ao Shopping
Center 3, com isto ele irá gastar 8 milhões depois irá reformar os

2
canteiros. A SAMORCC tem interesse em apoiar com a comunidade para
que não aconteça como na Rua Augusta. O Sr. Flávio pede que a
SAMORCC tome providências quanto à reforma do piso da Paulista. A Dra.
Célia encaminhará um e-mail dizendo: tivemos reunião ontem e as pessoas
querem saber o que irá acontecer com o piso da Paulista. Dra. Célia
comunicou a todos que no dia 9 de julho terá uma manifestação no Túnel
9 de Julho e convidou todos os presentes. E, não havendo mais nada a
tratar, a Presidente pediu que fosse lavrada a presente ata que vai por mim
também assinada. São Paulo, 20 de junho de 2007.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Marilú Carvalho
Secretária
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Célia Cândida Marcondes Smith
Presidente

