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ATA da segunda Assembléia Geral

Evento
C&C nas Comunidades
Aos 21 dias do mês de Agosto do ano de 2010, ás 14;00 horas em
primeira chamada e ás 14;30 horas em segunda chamada, se
reuniram na sala de cursos e eventos da loja C&C Casa e
Construção, filial Dutra, sita á Rua das Peônias, nº. 222, no Bairro
Jardim Motorama, nesta cidade de São José dos Campos,
representantes de entidades, associações e fundações da cidade
de São José dos Campos (SP). Tomou a palavra o Sr. Paulo
Honorato, Gerente da C&C Casa e Construção, que após dar as
boas vindas aos presentes, apresentou a empresa e destacou os
compromissos sociais da mesma e as ações com as comunidades
levadas a efeito por todas as Lojas C&C, assumindo a Presidência
da Sessão. Em seguida tomou a palavra o Sr. Epaminondas de
Paula Freitas que evidenciou a oportunidade e a importância desta
iniciativa para as comunidades, especialmente as mais carentes.
Seguidamente foi chamado o Sr. Filipe de Sousa, como idealizador
do Evento, para que apresentasse novamente o projeto “C&C nas
Comunidades” e o secretaria-se, fazendo com que fosse cumprida a
pauta da reunião, pré-definida. Após a apresentação, acrescentou
itens importantes, tais como a desvinculação política e religiosa do
Evento, acrescentando ser o Evento “C&C nas Comunidades” na
idéia inicial um evento laico e suprapartidário, e que tem por
finalidade mostrar o compromisso da iniciativa privada com o Meio
Ambiente e a Sustentabilidade Social das Comunidades, buscandose parcerias e patrocínios para fortalecer os projetos comunitários.
Agradeceu e solicitou ao Sr. Paulo Honorato, Gerente da Loja C&C
Dutra, que fosse porta voz de todas as comunidades junto á sua
Diretoria, levando os agradecimentos e a gratidão de todos os
envolvidos por esta iniciativa. Em seguida explanou sobre os
projetos já inscritos e de acordo com a pauta solicitou que os
presentes entregasse os “Formulários” dos projetos, que ainda não
tenham sido entregues. Posteriormente, chamou o Sr. Paulo
Peneluppi,Coordenador Administrativo da Cooperativa de
Reciclagem São Vicente (Copsv), que fez a explanação do histórico
da entidade e enfatizou a importância da reciclagem do óleo usado
em domicílios e comércios. Posteriormente tomou a palavra o
cidadão e empreendedor Sr. Wilson dos Santos, Presidente da
Associação Toque de Bola, que evidenciou a importância de cada
elemento da sociedade na construção da paz e sua
responsabilidade social na integração e reestruturação familiar. Em
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seguida o Sr. Anderson da Obra Social Magníficat Arte, tomou a
palavra, falando sobre a importância para identidade social da
preservação das culturas populares. Afirmou também, dada a
importância e o volume tomado pelo projeto, ser indispensável o
aumento da área da sede do projeto. Em seguida tomou a palavra o
Sr. Fernando Baptista, Presidente da OSCIP DownBrasil,entidade
que tem por finalidade a assistência psicológica e de apoio aos
portadores da Síndrome de Down e suas famílias bem como o
apoio a pesquisa na busca de melhorias para o estado geral dos
pacientes, tendo esclarecido os presentes da sua finalidade geral.
Após um pequeno intervalo de 15 minutos, tomaram a palavra para
apresentar os seus projetos os Srs.: Eduardo do projeto social
“Celebreiros”, a Sra. Précila do Projeto Social “Eco Cultura”, a Sra.
Nazareth do CONSEG – Sul/Leste e o Sr. Cássios da SIGNI,
empresa responsável pelo relacionamento dos Bairros com a
Petrobrás “REVAP”. Também se fez presente a Sra. HELEN da
Rede Social do SENAC São José dos Campos, que se colocou á
disposição para o que dela nós necessitássemos. Após a
conferência dos projetos apresentados e algumas trocas de
informações e respostas a alguns questionamentos, foi agradecida
a presença de todos, ficando o Sr. Filipe de Sousa de revisar os
projetos apresentados e relacionados em anexo e, em caso de
alguma dúvida ou insuficiência, solicitar informações adicionais a
cada Entidade, por e-mail, posteriormente. Para encerrar, dado
nada mais haver a ser discutido ou falado, o Sr. Paulo Honorato,
Presidente desta Assembléia, deu por encerrada esta reunião e
evidenciou mais uma vez a disposição da empresa que representa
em projetos sociais que gerem renda e sustentabilidade sócio
ambiental.
São José dos Campos, 21 de Agosto de 2010
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_____________________________
Epaminondas de Paula Freitas Filho
__________________________
João Filipe Frade de Sousa

