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 20 DE FEVEREIRO DE 2008.

Aos 20 de fevereiro de 2008, às 19h30min., 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 Hotel Linson Augusta – sala
Siena, sito nesta Capital, à R. Augusta nº 440, em atenção ao convite regularmente expedido
por e-mail na data de 15 de fevereiro de 2008, a fim de discutirem sobre os seguintes assuntos
da pauta: I. Projetos; II. Arborização; III. Urbanismo e IV. Assuntos Gerais de interesse da
comunidade. Declarada aberta a reunião, a Dra. Célia Marcondes, Presidente, convidou a
mim, Marilú Carvalho para secretariá-la. Com a palavra a Presidente, Dra. Célia: I. Projetos: Rua Oscar Freire. Dra. Célia comunicou que a SAMORCC reivindicou junto à Prefeitura, por
Ofício, a continuidade da execução das obras dos trechos faltantes da Rua Oscar Freire, que
compreende R. Melo Alves à Av. Rebouças e Padre João Manoel à Al. Casa Branca. Comentou,
ainda, que os moradores foram discriminados e a rua aleijada. Matéria essa reportada no
Jornal Destak do dia 14 de fevereiro. “Em 2005, lojistas da Oscar Freire fizeram convênio com a
Prefeitura para realizar as reformas. As obras custaram R$4 milhões aos lojistas e R$3,5
milhões ao município. Segundo a Secretaria das Subprefeituras, os moradores devem discutir
com a prefeitura um projeto de revitalização, que seria custeado pelos próprios residentes.”.
Os presentes solicitaram que fosse oficiado ao Ministério Público para apuração dos gastos
com essa obra. – Calçadas da Rua Augusta. Informou que a SAMORCC encaminhou ao Prefeito
Gilberto Kassab, ao Secretário da Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo e a
Imprensa, inúmeras reclamações dos moradores e lojistas da Augusta questionando a
qualidade na execução da obra do calçamento bem como a falta de conservação, cuja matéria
será publicada no Jornal Destak de 21 de fevereiro. - Coleta Seletiva. Com a Recifran (Serviço
Franciscano de Apoio a Reciclagem) – responsável pela coleta seletiva no Glicério/Liberdade,
novo contato será agendado pela Dra. Célia, no intuito de promover uma parceria na coleta
seletiva lado Centro, haja vista que a Coopervivabem – cooperativa que coleta lado Jardins,
não tem preparo logístico. O Sr. Luiz comentou que a empresa Loga e várias outras recolhem
lixo reciclável e depositam no lixão; informou, mais que está formando uma cooperativa no
bairro da Liberdade. Dra. Célia pleiteou junto ao Tribunal de Contas prestação de contas do
dinheiro arrecadado pela coleta. Coleta do Óleo: Dra. Célia ressaltou que 300 ton./mês de óleo
de cozinha são coletados e que a cada participante, seja condomínio ou estabelecimento
comercial, será oferecido o selo ambiental. Expôs, ainda, que foi agraciada pelas empresas de
sabão e biodiesel com uma máquina que demonstra a transformação do óleo coletado para o
óleo diesel. Referido maquinário ficará nas dependências da ONG TREVO sob a custódia da
SAMORCC. Informou mais que, após mapear várias empresas coletoras de óleo, uma
associação foi criada, a Associação dos Coletores e Recicladores de Óleo – ACRO. Parceria
com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo – Associação
Comercial do Estado de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Serviço Social da
Indústria - SESI, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP, SECOVI, Sindicato das
Empresas de Compra , Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais
de São Paulo – ROTARYS e LYONS CLUB. Foi celebrado cujo lançamento acontecerá no dia 10

de março. II. Arborização: A Sra. Mara se comprometeu no encaminhamento de cartapatrocínio às empresas: ETAPA, AGF- Seguros e Crowne Plaza, para plantio de árvores na Rua
Frei Caneca. A seguir passou-se para o último item da pauta - III. Urbanismo: Os interessados
que solicitaram intervenção na construção de um prédio na Rua Peixoto Gomide, nºs. 1389,
1395, 1401, 1407, 1413 e 1419, não compareceram ficando prejudicada a discussão. 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, 20 de fevereiro de 2008.

Célia Marcondes
Presidente

Marilú Carvalho
Secretária

A presente folha é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária mensal da SAMORCC –
realizada aos 20 de fevereiro de 2008.

