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No dia 19 do mês de junho de 2013, às 20h30m (vinte horas e trinta minutos), atendendo o Edital de Convocação
de 03 de junho de 2013 (enviado por e-mail e por carta), nesta capital, na Av. Lineu de Paula Machado, 660, Estado de
São Paulo, reuniram-se os associados da Sociedade Amigos da Cidade Jardim, para em Assembleia Geral Ordinária,
conforme a pauta da convocação, que será anexada a esta ata, para deliberarem quanto a: Item 01) eleição de
membros para compor o conselho diretor biênio 2012/2014: Foi eleito o conselho gestor que se reunirá em 25 dias
para nomear a diretoria para o próximo período, composto pelos seguintes moradores associados, Othoniel Bueno
Galvão, Jose Luiz Bianchi, , Tanya Fares Razzo, brasileira, pedagoga, residente a Rua Conseguina Celso R. Dionísio,
Daniela Bahia brasileira, casada residente a Rua Todos os Santos Ana Maria Ferraz, brasileira, empresaria, residente a
Av. Alcebíades Delamare321, Cassio Vidigal brasileiro, ,residente a Rua Alberto da Silveira 50, Camillo Ferreira, Rui
Neto Alves Barreto, engenheiro divorciado, residente a Rua Lopes de Azevedo,Sergio van Deursen, Monica van
Deursen, Ana Teresa Pacheco, brasileira casada publicitaria residente a Rua Diogo de Aros,75 casa 5, Susana Foz
Caltabiano, brasileira, viúva, arquiteta residente a Rua Diogo de Aros 75, casa 1, Paula Brauen Bernardes brasileira,
casada, residente a Rua General Jose Scarcela Portela 152, Denise Lacrotta brasileira, casada, advogada residente a
Rua Ladislau Peter 80, casa 5, Ana Maria Filpo, Fernando Almeida, CELSO STEPHANO, MARCOS DE QUEIROS, JOAO
MANSUR, FERNANDO DE ALMEIDA Sergio Waib, UBALDO Ferraz Maria Clara Marrey brasileira desquitada,
empresaria residente a Rua Eng. Guimarães Valadão 112,;-item2)Prestação de contas do biênio 2011/2012: Foi
apresentado resumo de valores e atividades, tendo sido disponibilizado no momento os balanços completos para
análise. Como não houve manifestação em contrário, às contas foram aprovadas por unanimidade. (Item 03) Resultado da negociação financeira com a Prefeitura para permuta da multa resultante da ação movida contra a
mesma devida pela demora na construção da alça da ponte Roberto Zucullo, apresentado pelo relatório feito pelos
advogados sobre os valores aprovados para serem investidos nas obras solicitadas. (Foi comunicado que o processo
ainda esta parada esperando despacho oficial do Dr. Celso Coccaro, Procurador Geral do município; Item 04) Resultado dos projetos da Prefeitura, obras irregulares, problemas locais como segurança e Projeto Triângulo. (Varias
notificações foram encaminhadas a subprefeitura Item5) representação feita ao Ministério Publica contra as obras da
JHSF no entorno do Shopping Cidade Jardim, foi constituída uma comissão de interessados residentes na área que esta
arcando com as despesas específicas dessa ação. 6)Quanto ao projeto de ampliação da escola Play Pen moradores do
entorno estão custeando a ação que corre no Tribunal de Justiça e proporão um acordo para encerrar os tramites
judiciais Item6). Quanto ao processo no Ministério Publico, relacionado às irregularidades do imóvel do Mercado
Varanda, foi informado que por solicitação do ministério publico o proprietário devera apresentar um projeto de
novas instalações a serem construídas respeitando as diretrizes da lei de edificações do município e da cia city,
loteadora da área Item7) - Bairro Protegido –Projeto executivo e diretrizes solicitados pela CET em andamento sem
verba para conclusão Item8) - câmeras de segurança projeto em andamento ,sem verba para implantação das
câmeras a serem monitoradas pela Polícia Militar. Para tanto, estreitaremos nossos contatos com os comandantes
responsáveis pela área. Item 9). A mudança do escritório para uma área dentro do Jockey não foi possível no
momento por problemas internos.
(Item 10). Posicionamento da SACJ em relação a obra de construção de tenda na área particular do Jockey Clube para
eventos culturais .Em documento informal a SACJ através de sua presidente assinou termo de concordância com a
execução da casa, desde que a empresa interessada cumprisse uma serie de itens que beneficiariam o bairro como um
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todo, tais como a construção do bairro protegido, a implantação de câmeras de segurança que seriam monitoradas
por Policiais Militares aposentados ,iluminação das praças e vantagens quando dos eventos além de respeitarem o
pedido de minimização de incomodo nos dias de eventos. Por deliberação unanime, dos presentes, decidiu-se tornar
sem efeito tal documento tendo sido aprovado o envio de uma carta para a empresa XYZ e para o Jockey Clube de São
Paulo , anulando a carta anterior de apoio ao empreendimento visto que os moradores presentes na assembleia por
unanimidade se manifestaram contra a execução da Arena Live Claro Assuntos gerais:. Foi mencionada a necessidade
de termos uma assessoria de imprensa e de informática. Desenvolveremos com uma equipe de profissionais um
trabalho de adesão de mais moradores à SACJ. As ações judiciais acima referidas terão continuidade, inclusive a que se
refere ao impedimento de nova obra junto ao parque Alfredo Volpi. A Sociedade continuará com uma cadeira no
conselho do Parque. Igualmente continuara liderando o “Núcleo de ação local” do Conseg Morumbi. Será marcada no
dia 5 de agosto a reunião de conselheiros para elegerem a diretoria que atuara nos próximos dois anos. Será marcada
nova assembleia extraordinária para analise e aprovação dos estatutos e definição da nova estratégia de
administração. Como ninguém mais se manifestou, nada mais a tratar deu-se por encerrada a reunião pela Sra. Maria
Clara Marrey, a presidente em exercício e presidente desta assembleia. Secretariei a assembleia e transcrevi para a
linguagem eletrônica.
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