ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL
DA SOCIEDADE DOS AMIGOS,
MORADORES E EMPREENDEDORES DO BAIRRO DE CERQUEIRA CÉSAR –
SAMORCC - CNPJ(MF) 04.721.994/0001-96, REALIZADA AOS 19 DE MARÇO DE
2008.

Aos 19 de março de 2008, às 19h15min., reuniram-se em reunião ordinária mensal,
os Senhores Membros da Diretoria da SAMORCC e Moradores do Bairro, os quais
assinaram a lista de presença que faz parte integrante da presente ata, no Salão
Guayupiá, sito nesta Capital, à Av. Paulista nº 2073, em atenção ao convite
regularmente expedido por e-mail na data de 13 de março de 2008, a fim de
discutirem sobre os seguintes assuntos da pauta: I. Projeto Segurança da Rua
Augusta; II. Arborização e revitalização Rua Frei Caneca e calçada da Rua
Estados Unidos; III. Permeabilização de calçadas e IV. Assuntos Gerais de
interesse da comunidade. Declarada aberta à reunião, a Dra. Célia Marcondes,
Presidente, convidou a mim, Marilú Carvalho para secretariá-la. I. Projeto Segurança
da Rua Augusta: A Dra. Célia apresentou a todos o Sr. Rainer Conradt Diretor da
EME-Central de Serviços de Comunicação Ltda. para expôr a proposta para
implantação, operação e manutenção de sistema de monitoramento integrado,
elaborada pela empresa Engebras, em parceria operacional com a APMDFESP–
Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São
Paulo. O Sr. Rainer apresentou a sua equipe Sr. Flávio Miranda Gerente de Negócios,
Sr. Marco César Aga sócio da EME e Sr. Ezequiel do Nascimento Cabo reformado,
(paraplégico), representante da Entidade, e representante da Associação dos Policiais
Militares, têm a palavra para fazer uma explanação do seu trabalho, é membro da
Associação, a qual foi fundada em 1993 para resgatar um pouco da dignidade dos
deficientes são 20.000 associados 10.000 assegurados e 2.000 deficientes, prestam
serviços para empresas Multinacionais/Bancos etc. que é feito pelos policiais militares
tem mais eficiência – a maioria possui cursos de Informática convênio com a EME
pessoas treinadas para Zona Sul. O Sr. Flávio expôs o trabalho de campo levou meses
são 7 câmeras do Centro Velho até a Paulista e 5 câmeras da Paulista sentido Bairro.
A Engebras fez a elaboração do estudo técnico – Pelco fabrica câmeras 1ª linha
utilizadas em várias cidades- Proposta para implantação, operação e manutenção de
sistema de monitoramento integrada encaminhada a Dra. Célia, Locação R$24.200,00
– Locação sistema de transmissão de imagens/banda larga R$12.000,00 Serviços
ininterruptos de monitoramento de imagens de comunicação integrada R$76.750,00
término da apresentação o Sr. Rainer diz que o projeto é específico mas macro para
instalação no Bairro SAMORCC dará o apoio para busca desta parceria, o Sr. Rainer
irá buscar patrocínio em conjunto com a Associação. Após longo debate e explanação
das vantagens à Comunidade, pela implantação do projeto de segurança, sem ônus
para a Comunidade, foi APROVADO por unanimidade, podendo, assim, ser divulgado
em busca de patrocínio. II. Arborização e revitalização Rua Frei Caneca e calçada
da Rua Estados Unidos; III. Permeabilização de calçadas: Sr. Arthur passou a
metragem da Rua Frei Caneca – 3m e 4m (0,80cm colada na rua), Sr. Arthur se
prontificou em falar com a Igreja do Divino Espírito Santo para propor a implantação
de calçada Verde. A SVMA apóia projeto para implantar Calçada Verde permeável, a
prefeitura irá pagar – Projeto Arborização da 9 de Julho: A SAMORCC foi procurada
por um grupo de interessados na arborização da Avenida, que receberam o Projeto a
contento, exceto a espécie escolhida – pau brasil, que não é recomendada para plantio
em ruas, propondo a substituição por pau-ferro. ARBORIZAÇÃO DA FREI CANECA:
Dra. Célia informou que aguarda o estudo de viabilidade, que está com novo
superintendente do Shopping Frei Caneca, que está estudando, alegando que tem
esperanças. Flávio Fonseca - Arquiteto Urbanista, sugeriu que quando tiver resultado
do Shopping convidar alguns Arquitetos Urbanistas para acompanhamento; Rua
Estados Unidos: Dra. Célia solicita contato com o Clube Paulistano autorizando para
fazer a calçada permeável e zelador pela área verde. IV. Assuntos Gerais de interesse
da comunidade: Diversas reclamações da Casa de Convivência da Av. Rebouças com
a Consolação. Moradores do entorno, seriamente incomodados com a agressão e
perigo que os usuários causam para a região, pedem seja acionada a igreja de São
Luiz, para que “organize de forma mais disciplinada e segura a alimentação a esses
pedintes, que bem alimentados passam a ser uma ameaça para os moradores do

bairro” 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, 19 de março de 2008.

Célia C. Marcondes Smith
Presidente

Marilú Carvalho
Secretária

