
RELATÓRIO DO SR. PRESIDENTE 

 

Conforme o artigo 28 letra "c", dos Estatutos em vigor, cumpre-me trazer ao conhecimento da 
Assembléia Geral, um resumo das atividades da Associação dos Serventuários de Justiça do 
Estado de São Paulo durante o ano de 1949. 

De acordo com os relatórios apresentados em cada trimestre pelo Diretor - Secretário, vemos 
claramente como se desenrolaram os trabalhos de nossa Associação no que se refere à 
Secretaria. 

A situação financeira desta Entidade está em ordem, conforme demonstração do balanço 
Geral e dos balancetes trimestrais apresentados pelo Diretor - Tesoureiro. A arrecadação 
durante este exercício, foi de Cr.$ 188.939,40 e a despesa de Cr.$ 123.817,50, apresentando 
um saldo bastante favorável de Cr.$ 65.121,90, que passa para o presente exercício. 

O quadro social neste ano, sofreu uma baixa de 19 sócios, porém, em compensação teve um 
acréscimo muito favorável de 108 associados, novos. Existem atualmente 769 sócios. 

O Patrimônio com exceção da Biblioteca, continua com a mesma importância no valor de Cr.$ 
42.569,00. 

Neste ano, durante minha gestão como Presidente em exercício, foi conseguido que esta 
Associação fosse considerada de Utilidade Pública, pela Assembléia Legislativa que nos 
concedeu também uma subvenção de vinte e três mil cruzeiros (Cr.$ 23.000,00). 

Iniciamos a publicação do nosso Boletim Mensal que foi muito bem acolhido pelos nossos 
associados, a tal ponto que muitos colegas que se achavam atrasados em sua mensalidade 
pediram e regularam sua situação. 

Graças ao nosso boletim mantivemos, durante o ano, um intercâmbio com os nossos colegas 
dos outros Estados e com as Associações do Continente Americano tornando a nossa 
Associação mais conhecida na América e nos Países latinos da Europa. 

Tenho requerido ao M. corregedor Geral da Justiça, Dr. Marcelino Gonzaga, conseguimos a 
emissão de carteiras profissionais facilitando aos nossos colegas a prova de identidade e de 
exercício do cargo. Foram emitidas 456 carteiras. Conjuntamente com as carteiras, 
conseguimos distribuir 342 distintivos. 

No dia 2 de outubro comemoramos o DIA DO SERVENTUÁRIO reunindo os nossos colegas da 
Capital e do interior em um almoço organizado, com muita dedicação, pelos nossos colegas Dr. 
Otávio Uchôa da Veiga e Dr. Antonio Firmo da Silva. 

Tendo sido a nossa Associação convidada para tomar parte no Congresso de Notarios, a se 
realizar este ano em Madrid, foi nomeado delegado da Associação e de Congresso o nosso 
colega Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva que muito tem se esforçado para que seja brilhante 
a nossa representação. 



A Associação, sempre procurou, assistir aos seus associados toda vez que a ela tem recorrido. 
Alem disso não tem descuidado dos interesses da classe em geral procurando defender os seus 
direitos nas recentes leis de Aposentadoria e reforma do Regimento de Custas e alertando  os 
colegas do Brasil contra a lei do Casamento Religioso que se pretende instituir em detrimento 
do Casamento Civil. 

Durante as minhas férias fui substituído, com grande vantagem para a Associação, pelo nosso 
distinto colega Dr. Silvio de Bueno Vidigal. 

 Finalizando devo declarar que durante o ano findo, fui auxiliado grandemente pelos meus 
companheiros de Diretoria que, com muita boa vontade contribuíram pela prosperidade de 
nossa Associação. 

São Paulo, 1  de fevereiro de 1950. 

a) Francisco Vergueiro Porto 

Presidente em exercício. 


