ATA DA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE DOS AMIGOS E
MORADORES DO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR – SAMORCC – CNPJ(MF)
04.721.994/0001-96 – REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2008 NO SALÃO
GUAYUPIÁ, AV. PAULISTA, 2º TERRAÇO – CONJUNTO NACIONAL,
CAPITAL – SP.

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2008, reuniram-se em reunião
ordinária, com a presença dos associados e convidados, constantes da lista
de presença, à pg. 33-verso 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. Mara Palla, para discutir os itens da
pauta: I- Projetos da SAMORCC: a)- Projeto reciclagem de óleo de
cozinha: Dra. Célia Marcondes, presidente da SAMORCC, comentou das
apresentações do projeto em condomínios residenciais em Pirituba,
Itapecerica da Serra, favela de Heliópolis (está com 20 eco-pontos instalados),
contando com a participação da SABESP (o custo de tratamento da água é
altíssimo e a coleta de óleo ajuda a melhorar as condições da água e a
reduzir custos). Também são recebidas ligações diárias de síndicos dos mais
variados bairros, assistentes sociais de diversas regiões buscando
informações sobre a reciclagem de óleo de cozinha, cujos subprodutos são:
sabões, tintas, vernizes, cola, ração animal, etc. Com a colaboração de uma
indústria de máquinas americana, está sendo realizado teste para produção
de biocombustível. Dra. Célia propôs à SABESP que sua frota rode com
biodiesel do óleo coletado. Enfim, há uma efetiva mudança de parâmetro, a
coleta atinge todas as camadas sociais e universaliza-se na cidade de São
Paulo. b)- Parceria com o Shopping Frei Caneca: Foi apresentado estágio
das negociações com o Superintendente do Shopping Frei Caneca para
plantio de árvores na rua e realização de uma exposição fotográfica relativa
ao bairro de Cerqueira César. A SAMORCC chamará a comunidade, as
igrejas e outras
entidades pedindo empréstimo de material
fotográfico/iconográfico e o Shopping cederá o espaço para a exposição. A
SAMORCC já conta com a colaboração da Sra., Nazareth Thiollier, que cederá
parte de seu arquivo fotográfico. c)- Parque Augusta: A SAMORCC ainda
aguarda a audiência do CONPRESP para avaliação do projeto do Parque e
também foi procurada pelos administradores do Circo Zanni pedindo
permissão de instalação do Circo na área. A SAMORCC aquieceu, desde que
se respeite o limite de 22h00 para emissão de ruídos; que instalações
hidráulica e elétrica sejam feitas dentro da norma; que haja coleta seletiva e
regular de lixo; e que destine cota gratuita de ingressos aos colégios
estaduais próximos. Há uma manifestação pública marcada para 05/06/08,
Dia do Meio Ambiente, às 10h00, que contará, além dos manifestantes, com
a participação de alunos da Escola Estadual Caetano de Campos. d)- Projeto
de Monitoramento da Rua Augusta: O Sr. Flávio Miranda, gerente de
negócios da EME-Central de Serviços apresentou uma síntese da proposta de
monitoramento da Rua Augusta – detalhadamente apresentado em reunião
anterior, desta feita destacando ter identificado 89 imóveis em estado de
abandono (mais uma prova da urgente necessidade de requalificação da Rua
Augusta). Apresentou a “arte final” do Folder de divulgação do projeto, que
conterá os símbolos dos quatro parceiros: EME-Central de Serviços,
SAMORCC, APMDFESP-Associação dos Policiais Portadores de Deficiência e

o PATROCINADOR – a EME tem mantido contato com empresas e Bancos,
negociando patrocínio. Destacou que o poder público também se beneficiará
do monitoramento e será possível ao morador trocar informações direto com
a EME. II- Eleição p/ substituição de um Secretário: Foi aceito e aprovado
por unanimidade o Sr. Diógenes Dias da Rocha para substituir a Sra. Júlia
Kiyan, que notificou sua renúncia em dezenove de março de 2008 junto a
esta entidade. III- Eleição p/ substituição de um membro do Conselho
Deliberativo: Foi aceito e aprovado por unanimidade o Sr. José Roberto da
Costa Lima para substituir a Sra. Júlia Kiyan conforme notificação
mencionada no item II. IV- Assuntos gerais: Com a palavra, Dra. Célia
comentou aos presentes a recente indignação dos moradores pela
denominação escolhida pela Prefeitura para novo Parque na Av. Paulista
esquina com Al. Ministro Rocha Azevedo, denominado no decreto municipal
“Parque Mario Covas”, em detrimento à memória do Sr. René Thiollier, antigo
proprietário, figura fundamental da elite intelectual e artística da primeira
metade do século XX na cidade de São Paulo(www.renethiollier.com).
Comparou-se a questão à da denominação do Túnel 9 de Julho, novamente
sobrepondo-se o interesse político ao interesse da comunidade e a
preservação histórica e cultural do bairro e da cidade. Em seguida
apresentou as representantes da Sra. Nazareth Thiollier, Sra. Di Bonetti
artista e escritora, falando pelo “Movimento Pró Thiollier”, Sra. Stella de
Mendonça restauradora e responsável pelo acervo da pintora Anita Malfatti.
Denise A. Rodrigues representante da família Thiollier, relatou a história
desde a compra do terreno no início do século, da construção da “Vila
Fotunata”, da cláusula de preservação das árvores existentes e relatou a vida
do Sr. René Thiollier e de sua participação, por vezes fundamental, em todos
os fatos importantes da História da Cidade de São Paulo uma proposta de
criação da Praça René Thiollier, alterada para Parque pelo Prefeito, porque já
existe uma Praça “Mario Covas” na cidade. Relatou também terem recebido
uma ligação da secretária do Sr. Bruno Covas, anunciando que a família
Covas nada pleiteou junto ao Prefeito. Também colocou à disposição farto
material para a exposição no Shopping Frei Caneca. A propósito da
comparação com o caso Túnel 9 de Julho, relembrou a ação do Sr. René
convencendo a intelectualidade da época a apoiar a Revolução de 32, tendo
inclusive lutado em Cunha. Terminada a explanação, foi colocado em votação
o apoio ao “Movimento Pró Thiollier”, tendo obtido 100% dos votos. Alguns
assuntos pontuais foram citados pelos presentes, destacando-se os
incômodos provocados pela existência de uma casa de assistência à
população de rua, na esquina da Al. Jaú com Av. Rebouças. A SAMORCC
estudará contato com os responsáveis. E como ninguém mais quisesse fazer
uso da palavra, a Sra. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença
de todos e solicitando a Secretária, que lavrasse a presente ata. São Paulo,
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