ATA DA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE DOS AMIGOS,
MORADORES E EMPREENDEDORES DO BAIRRO DE CERQUEIRA CÉSAR –
SAMORCC, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2009 NO BLAIR HOUSE FLAT,
SITO À ALAMEDA FRANCA, 1645, CAPITAL – SP.

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2009, às 19h00min., reuniram-se em sessão
ordinária, os associados e convidados, constantes da lista de presença, à pg. ... do
Livro de atas da Sociedade no Blair Hause Flat supra mencionado. Abertos os
trabalhos, foi indicada para presidir a mesa, a Dra. Célia C. Marcondes Smith que
aceitou e convidou a mim, Marilú Carvalho para secretariá-la. Com a mesa
devidamente composta, a Sra. Presidente colocou em pauta o primeiro item da
ordem do dia: I- Dengue no bairro – Prevenção: Convidada, apresentou-se a
equipe de agentes da Prefeitura - Covisa- Dra. Vivian A. Cardoso, Subprefeitura de
Pinheiros e Lapa - João Carlos Foganholo e Giuliano C. Ribeiro, para os seguintes
informes: situação Dengue, não epidêmico, mas que é época (janeiro até final de
maio). Informaram locais onde os mosquitos ficam: vasos, latas, tampinhas,
copinhos descartados, casca de ovo e etc. Ressaltam a dificuldade de abordagem
dos aptos. na região. Que são uniformizados e que possuem crachá de
identificação. Que cumprem um plano Nacional e o Município trabalha vistoriando
cemitérios, imóveis vazios, especiais hospitais, escolas, etc. Pediu para sempre ligar
para 156 que é uma doença de notificação compulsória e que 07 casos foram
registrados Oscar Freire/Teodoro/Cardeal. Médicos têm que notificar, mesmo
casos suspeitos/ 384 imóveis foram visitados. Perigos caixa d’ água (tampa +
ladrão). II- Plantio da Rua Augusta: A Dra. Célia informou que o plantio será feito
em 20 dias – início do Centro/Paulista – será feito um trabalho pela Agência F. de
educação ambiental distribuição de 200 cartazes e 1 ano de manutenção. Plantio
da Rua Frei Caneca, projeto passar por aprovação – 80 árvores adequadas à região
– Shopping Frei Caneca mudas SVMA parceria/manutenção – Comissão para
cuidar das árvores parceria com a Academia SPFITCLUB/moradores final de
semana domingos/camiseta Projeto “Cuidando do nosso verde”. IIIIncomodidades: Al. Jaú/9 de Julho recuo de casas abandonadas/população de
rua/bandidos etc. Camelôs: reiterar pedido para Prefeitura para colocá-los em um
Estacionamento, feirinha onde teriam cadastro. IV- Outros assuntos de interesse
coletivo: Dra. Célia está criando uma comissão popular para preservação do
patrimônio histórico de São Paulo – reunião será marcada em breve na Câmara
Municipal. A TV SAMORCC estará no ar em aproximadamente 20 dias. Nada mais
havendo a ser tratado, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a presente reunião, cuja ata segue assinada por ela, Presidente, e por mim,
Secretária. São Paulo, 16 de abril de 2009.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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