ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE DOS AMIGOS E
MORADORES DO BAIRRO DE CERQUEIRA CÉSAR – SAMORCC – CNPJ/MF
Nº 04.721.994/0001/96 – REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011, ÀS 19H30,
NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA,
SITUADO NA ALAMEDA FRANCA, 889, CAPITAL, SÃO PAULO.
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezenove horas e trinta
minutos, em segunda chamada, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os associados
da Sociedade dos Amigos e Moradores do Bairro Cerqueira César – SAMORCC, na sala de
reuniões do salão paroquial da igreja nossa Senhora Mãe da Igreja situado na Alameda
Franca n° 889, os quais assinaram a lista de presença, parte integrante deste instrumento e
afixada no Livro de Atas, página 42-verso, sendo que nas páginas seguintes será colada a
presente ata. Abertos os trabalhos, foi indicado para presidi-los o Sr. Waltemir Cruz
Munhoz, que aceitou e convidou a mim, Vera Lucia Gomes Rodrigues Alves, para
secretariá-lo. Também foi convidada para compor a mesa a Drª. Célia Marcondes,
Presidente da SAMORCC. Com a mesa devidamente composta, o Presidente dos trabalhos
procedeu à leitura do Edital de Convocação, parte integrante desta Ata, após agradecer a
presença de todos e a cessão do local onde estamos reunidos. O Sr. Presidente, fazendo uso
das atribuições que lhe foram conferidas, colocou em apreciação o primeiro item da Ordem
do Dia: I – Aprovação das Contas da atual Administração: foi apresentado o fluxo de
caixa da entidade, até o mês de agosto/11 e tendo em vista a falta de documentos
indispensáveis a análise dos demonstrativos, com o parecer do conselho fiscal, Dra. Célia
Marcondes sugeriu postergar a apreciação das contas que restam pendentes, devendo o Sr.
Tesoureiro apresentar todos os documentos necessários, para posterior aprovação.
Relembrou que a entidade se mantém exclusivamente da contribuição voluntária mensal de
condomínios e associados individuais do bairro e que tem que continuar a promover ações
para aumentar o número de associados a fim de fazer frente às despesas da associação.
Várias sugestões foram apresentadas para aumentar a receita, uma vez que as despesas já
foram reduzidas ao mínimo, sendo que a última providência foi a mudança da sede social,
com finalidade de diminuir as despesas. Entre as sugestões destaca-se a idéia de a Sociedade
prestar algum tipo de serviço pelo qual possa cobrar ou ceder espaço publicitário no site na
internet, propostas cuja exeqüibilidade já foi estudada e será colocada em prática sempre que
possível. Em seguida, discutiu-se o segundo item da Ordem do Dia: II – Eleição dos
Membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Gerentes de áreas para o
biênio 2011/2012: foram lidos os nomes dos membros dos Conselhos, Gerentes de áreas e
Diretoria, cargos em vacância e feito o chamamento aos interessados a cooperar. Aprovados
por todos, os voluntários foram distribuídos da seguinte forma: Conselho Deliberativo:
Célia Cândida Marcondes Smith, Diógenes Dias da Rocha, José Roberto Costa
Lima, Lucien Albert Francfort, Paula Cox Rolim, Vera Lúcia Gomes Rodrigues
Alves, Waltemir Cruz Munhoz, Luciana de Salles Pinto Lancellotti, Cecília Souto.
Geraldo Bernardes e José Alberto Pavani. Suplentes: Carlos Eduardo Marques,
Raquel Pamelli Sarraf. – Conselho Fiscal: Luciana de Salles Pinto Lancellotti, Maria
Cecília Souto Gutierrez e José Roberto Costa Lima ; Suplente: Carlos Eduardo
Marques. Gerentes de áreas: Carlos Eduardo Marques e Roberto de Oliveira Costa.
A seguir, o Sr. Presidente colocou em apreciação o terceiro item da Ordem do Dia: III –

Eleição da Diretoria Executiva. Eleito por unanimidade fica a Diretoria Executiva
composta da

seguinte forma: Presidente: Diógenes Dias da Rocha; Vice Presidente: Paula Cox
Rolim; 1º Secretário: Vera Lucia Gomes Rodrigues Alves, 2º Secretário: Célia
Cândida Marcondes Smith, 1º Tesoureiro: Waltemir Cruz Munhoz, 2º
Tesoureiro: José Alberto Pavani. Foi ressaltado que quaisquer outros colaboradores
sempre serão bem-vindos, seja por possuírem alguma especialidade, seja por interesses
específicos (histórico e defesa do patrimônio cultural, por exemplo), e que o mandato dos
membros eleitos terá vigência de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013. Passado
ao quarto item da Ordem do Dia: IV - Inclusão da expressão “Empreendedores”, no
nome da SAMORCC: Todos concordes, por já terem discutido este assunto em várias
outras oportunidades, foi aprovado que o nome da associação passará a ser: SAMORCCSOCIEDADE DOS AMIGOS, MORADORES E EMPREENDEDORES DO BAIRRO
DE CERQUEIRA CÉSAR. Passando para o quinto e último item da pauta, discutiu-se: V –
Assuntos de Interesse Geral da SAMORCC: passada a palavra para a Presidente da
SAMORCC, Drª. Célia Marcondes relatou as principais realizações do último período.
Relembrou o plantio de árvores ao longo de toda Rua Augusta e Frei Caneca; o movimento
pela implantação do Parque Augusta, que continua resistindo às propostas de uso comercial
da área, com a realização do evento de grande repercussão, PIC NIC no PARQUE; a
campanha de limpeza realizada em todos os endereços da Rua Augusta, que surtiu efeitos
positivos; o pedido à Prefeitura de melhor iluminação das ruas, independentemente da
iniciativa dos condomínios de manter suas frentes iluminadas e monitoradas. Lembrou o
projeto de coleta de óleo usado de cozinha, iniciado pela SAMORCC, que ensejou na
criação da Ecóleo, da qual é dirigente, hoje de projeção nacional e internacional e
atualmente reciclando 2,2 milhões de litros de óleo por mês, gerando mais de mil empregos.
Lembrou também as várias ações realizadas em defesa do patrimônio histórico do bairro,
como o movimento pela preservação do nome do Túnel 9 de Julho, memória de René
Thiollier e preservação de construções de importância arquitetônica, como o prédio do
antigo Hospital Matarazzo e casarões do bairro; plantio de mais de 1.200 árvores, etc.
Solicitou aos que tiverem imagens antigas do bairro digitalizadas, forneçam-na para exibição
no site da SAMORCC na internet. Em seguida, a Presidente destacou as mais recentes e
ordinárias ações da SAMORCC sendo: acolhimentos à demanda e criação do Grupo de
Idosos, queixosos de diversos incômodos, tendo sido encaminhados diversos ofícios e
realizadas reuniões com representantes do Poder Público; encaminhamento à Câmara
Municipal de manifesto de total repúdio à pretensão de aumento do IPTU, pleiteando
somente a correção pela inflação. E que, apesar de haver associações localizadas
(associações de ruas específicas dentro do bairro), moradores de algumas regiões limítrofes
ao nosso bairro pleiteiam integra-se à SAMORCC, implicando na ampliação da sua área de
atuação, porém a Presidente lembrou que a SAMORCC não suporta mais um crescimento
geográfico. Em seguida discorreu sobre sua decisão de deixar a presidência da entidade
ressaltando que seu papel fora da presidência será ainda mais promissor, posto que criará o
Departamento Jurídico da Entidade e que acumulará funções dirigindo também um
Departamento de Comunicação e Marketing. Lembrou aos Colegas que é indispensável a
manutenção de um Departamento de Meio Ambiente, sob a direção de Paula e Cecília,
ressaltando que a união faz a força. Cumprimentou e agradeceu Diógenes pela disposição e

companheirismo. Em seguida, os presentes elogiaram e agradeceram muito a atuação
incansável e competente da Dra. Célia, que ao longo destes 11 anos tornou a associação
atuante e reconhecida de toda a cidade. E como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra,
o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, cumprimentando os eleitos e solicitando a
mim, Secretária, que lavrasse a presente ata, que após aprovada será assinada. São Paulo, 17
de novembro de 2011.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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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