ATA DA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE DOS AMIGOS,
MORADORES E EMPREENDEDORES DO BAIRRO DE CERQUEIRA CÉSAR
– SAMORCC, REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2009 NA CASA
PAROQUIAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, SITO À RUA FREI CANECA,
974, CAPITAL – SP.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2009, às 19h30min., reuniram-se
em sessão ordinária, os associados e convidados, constantes da lista de
presença, à pg. ... do Livro de atas da Sociedade na Casa Paroquial do Divino
Espírito Santo 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 inicialmente deu uma breve explicação a respeito da subárea
Consolação e em seguida colocou em pauta o primeiro item da ordem do dia:
I- Revitalização da Frei Caneca: Informou que há cerca de alguns meses,
cartas aos condomínios foram encaminhadas solicitando reformas em suas
calçadas, manutenção das árvores existentes e iluminação eficiente nos
edifício para maior segurança. A Dra. Célia solicitará ao engenheiro que
elaborou o projeto do plantio da R. Augusta para apresentar um estudo para o
projeto de revitalização da R. Frei Caneca. A Srta. Camila perguntou sobre a
existência de projeto para colocação de lixeiras na Frei Caneca. A Dra. Célia
esclareceu que as lixeiras existentes – de plástico preto – são frágeis e
facilmente depredadas por vândalos, e, além disso, tanto a manutenção como
fiscalização
são
precárias.
A
Dra.
Célia
sugeriu
que
os
lojistas/empreendedores poderiam fixar uma lixeira diante de sua loja/edifício
e encarregar o recolhimento do lixo ao faxineiro e assim cada qual poderá
colaborar para a manutenção da limpeza. II- Plantio da Rua Augusta: A Dra.
Célia relembrou sobre o plantio de 10 árvores na R. Augusta que aconteceu no
dia 24 de janeiro: compensação, no NATAL DE 2.005, em que diversas árvores
de Cerqueira César, especialmente as da Rua Oscar Freire apareceram
enfeitadas para a ocasião com mangueiras de lâmpadas azuis, circundadas
por centenas de pregos. A empresa A AGENCIA F percebendo que os
executores da obra cometeram um erro grave, redimiu-se, RETIROU TODOS
OS PREGOS E ENFEITES, curou as árvores E ASSUMIU A
RESPONSABILIDADE pelo dano ambiental. Passados pouco mais de 3 anos, a
multa chegou e ao invés de discutí-la, a AGENCIA F concordou com a
proposta da SAMORCC de converter a multa em plantio na RUA AUGUSTA.
Assim na véspera do aniversário da cidade dia 24/01 a RUA AUGUSTA
recebeu as primeiras 10 mudas, das 178 que serão plantadas ao longo da
Rua, desde a Rua Martins Fontes até a Rua Estados Unidos. Foram
escolhidos JERIVÁS, IPÊ ROXO E PAU FERRO, distribuídas de acordo com as
possibilidades e interferências da rua. Será feito um trabalho de
conscientização Urbana pela Agencia F, distribuição de panfletos e cuidarão
das árvores por um ano, os mapas já estão prontos. III- Ações na Região da
Consolação: A Dra. Célia expôs a todos os presentes o diagnóstico das
incomodidades levantadas pela Sra. Mara e Dr. Roberto e o fechamento de 2
bares Cachaçaria Água Benta e Open Bar. Dr. Roberto disse que desde que se
associou a SAMORCC até o momento conseguiu 10 vitórias; várias
reclamações foram encaminhadas por ofício aos Dr. Andréa Matarazzo e
Amauri Pastorello. Na ocasião da entrevista na Radio Terra, Dra. Célia e o
Subprefeito da Sé que prometeu vir fiscalizar e verificar, a Dra. Célia propôs
dar um prazo até depois do carnaval, e não sendo tomada às providências
cabíveis uma ação Civil Pública deverá ser acionada junto ao Ministério
Público após deliberação da Assembléia. III- Assuntos gerais: Parque
Augusta: Após árdua batalha para que não fosse construído um hipermercado
(Wall Mart) no terreno usado como estacionamento na Rua Augusta, entre as

Ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá, área essa tombada pelo Conpresp,
e declarada de utilidade pública pelo Prefeito Gilberto Kassab, pende do
decreto de desapropriação da área solicitada pela SVMA para criação do
parque augusta. O Sr. Maurício pediu a palavra para expor sobre várias
ocorrências de assaltos e arrastões na região e solicita quais as providências
que poderiam ser tomadas; Dra. Célia explicou que há 4 anos foi lançado um
projeto pela SAMORCC para que os Condomínios colocassem câmeras viradas
para rua e interligadas assim teríamos uma vigilância maior dificultando as
ações dos ladrões. A Dra. Célia irá encaminhar um ofício a Segurança Pública
e ao Governador solicitando mais providências. 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,
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