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A SAAP E SUA ORIGEM
Somos uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada 
e legalmente constituída em dezembro de 1977, com o objetivo de 
preservar as características e a qualidade de vida no “bairro-jardim” do 
Alto dos Pinheiros. 

Com uma área que abrange cerca de 5.500 residências, a SAAP conta 
com o trabalho de uma diretoria voluntária que vem propondo e 
participando de ações em defesa e pelo exercício do direito da cidadania 
no bairro e na cidade. 

Grande parte de sua área é constituída pelo loteamento implantado 
pela Cia City em 1945, que adotou modernos conceitos urbanísticos: 
uso exclusivamente residencial unifamiliar, ruas sinuosas adaptadas 
à topografia, grandes lotes, recuos obrigatórios, arborização e 
ajardinamento de áreas livres, bem como normas para execução de 
passeios. As regras devidamente registradas no Cartório de Registro de 
Imóveis e definidas individualmente na escritura de cada lote continuam 
vigentes até os dias de hoje. 

Hoje nosso bairro conta com dois parques estaduais, o Villa-Lobos e o 
Candido Portinari, além de 37 praças, oito avenidas e cerca de 200 ruas.

MISSÃO
Atuar pela qualidade de vida, física e social, de todos que residem, 
trabalham ou visitam o Alto dos Pinheiros, preservando as qualidades 
ambientais e características eminentemente residenciais do bairro, 
valorizando a boa convivência e cidadania e promovendo o respeito 
mútuo, ao bem público e ao meio ambiente.
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FOCOS DE ATUAÇÃO
A SAAP é uma entidade cívica, que promove o exercício da cidadania, 
disseminando o conhecimento dos canais de informação, participação e 
demanda, colocando-se como o elo entre os munícipes e os organismos 
públicos, tais como a Subprefeitura, o Ministério Público, as Polícias 
e outros órgãos públicos afins. Nosso trabalho tem quatro focos de 
atuação principais.

1.  PRESERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO-JARDIM

O Alto dos Pinheiros é um dos poucos bairros essencialmente residenciais 
de São Paulo. Grande parte dele fica em ZER 1 e sua massa arbórea 
é fundamental para impedir a formação de ilhas de calor e para a 
biodiversidade da cidade. Queremos preservar as qualidades ambientais, 
urbanísticas, de habitabilidade, convivência e tranquilidade desse raro 
“bairro-jardim”. Para tanto a SAAP:

•  Defende o correto uso e ocupação dos imóveis e espaços públicos e 
privados, conforme a lei, o zoneamento, as definições de loteamento 
e a vocação residencial e verde do bairro; 

•  Participa de lutas políticas, junto a outras associações de bairro, 
que digam respeito à ocupação do solo no município de São Paulo;

•  Participa das discussões relacionadas ao Plano Diretor da Cidade e 
faz propostas para o Plano do Bairro;

•  Promove a ocupação e o bom uso dos espaços e bens públicos, 
assim como sua preservação. 

2. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

A segurança do bairro vem sendo discutida há anos pelos moradores e 
pela SAAP em reuniões com o Secretário de Segurança, com a Polícia 
Militar, a Polícia Civil e a Guarda Metropolitana. 
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•  A SAAP e os moradores do bairro participam das reuniões do 
CONSEG-PI para reivindicar aos vários representantes do poder 
público presentes ações que melhorem a segurança do bairro; 

•  Palestras sobre segurança são promovidas pela SAAP com as 
polícias para esclarecimento dos moradores; 

•  Discute com seus sócios soluções de segurança de base comunitária;

•  Defende boas condições, analisa e propõe soluções inteligentes para 
o trânsito intenso de veículos no bairro, bem como o transporte e 
locomoção a todos que moram ou trabalham na região.

3. ZELADORIA URBANA

A SAAP promove a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente, assim 
como as boas condições de habitabilidade no bairro. 

•  Ajuda os moradores a comunicar e denunciar problemas de 
manutenção geral do bairro, como iluminação deficiente, corte ou 
poda de árvore, limpeza e conservação das praças e ruas, tapar 
buracos na rua, bueiros, canos estourados, controle de roedores e 
de pernilongos e mosquitos.

•  Defende o cuidado às áreas verdes, a limpeza urbana, a qualidade 
do ar, sonora e visual, assim como a iluminação, a acessibilidade e 
preservação de ruas e passeios.

4. CIDADANIA E CONVIVÊNCIA

Acreditamos na cultura de paz, baseada na integração e interação social, 
convivência, tolerância e respeito, dentro dos princípios da lei, ética, 
cidadania e educação. Por isso a SAAP:

•  Realiza eventos que visam inspirar, educar e promover uma maior 
convivência entre os moradores a fim de ocupar as ruas e praças 
do bairro, tornando-o mais seguro e agradável.

•  Mantém canais de comunicação para disseminar informações 
relevantes a cerca do bairro, a fim de formentar a troca de idéias 
sobre o Alto dos Pinheiros.
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COMO A SAAP ATUA
Orientamos os moradores sobre como organizar os dados necessários 
para fazer uma denúncia junto aos órgãos públicos competentes. A 
denúncia deve ser feita pelo morador e endossada pela SAAP.

1. COMO DENUNCIAR ? 

O morador utiliza o site da PMSP (www.prefeitura.sp.gov.br) entrando 
na página do SAC (Sistema de Atendimento ao Cidadão) para fazer sua 
denúncia e registrar um protocolo. Em seguida deve avisar a SAAP e 
informar o número de protocolo para que a SAAP possa endossar a 
denúncia.

2. O QUE DENUNCIAR ?

a. uso irregular do solo

•  residência sendo utilizada como escritório, comércio ou comitê 
político, ou qualquer exploração comercial para outras atividades. 

•  terreno transformado em depósito de material ou lixo e colocação 
de outdoor ou antenas.

•  construção ou reforma irregular (fora do recuo obrigatório de 
frente ou no das laterais ou no fundo, mais de dois andares, etc.).

b. zeladoria urbana

•  iluminação e sinalização deficiente, buracos em ruas ou calçadas, 
poda de árvore, etc.

Após a constatação do uso irregular, com fotos datadas do imóvel e 
provas concretas sobre a atividade no mesmo (existência de placas, 
movimentação de pessoas, indicação do endereço comercial na lista 
telefônica e outros), a SAAP pode encaminhar os documentos levantados 
pelo sócio morador denunciante para a Subprefeitura e também para o 
Ministério Público, sem identificar o denunciante.
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3. COMO SER VOLUNTÁRIO?

A SAAP aceita e encoraja o engajamento de voluntários para a realização 
de atividades e projetos especiais, com dedicação de tempo, trabalho 
e talento. Caso queira ser voluntario, escreva para saap@saap.org.br, 
dizendo qual sua área de interesse e disponibilidade. Nossa associação 
será mais ou menos ativa dependendo do seu engajamento!

4. COMO CONTRIBUIR COM SUGESTÕES E IDEIAS

A SAAP estimula que seus associados contribuam com sugestões e 
ideias para fortalecer nossa atuação, sempre em linha com nosso foco e 
missão. Sugestões que representam novas atividades e projetos especiais 
que dependerão de recursos monetários e voluntários adicionais, serão 
consideradas para o plano de atividade do ano seguinte, dependendo da 
aprovação da diretoria. 

Vista da praça do Por do Sol
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CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
Todo o associado realiza uma contribuição financeira bimestral ou 
semestral para a manutenção das atividades. A SAAP também aceita 
doações adicionais e para projetos especiais. Para mais informações, 
entre em contato conosco. 

GOVERNANÇA
A estrutura de governança da SAAP é composta por uma Diretoria, 
Conselho Consultivo e Fiscal, composta por voluntários com mandatos 
de dois anos. Visite nosso site www.saap.org.br, veja os membros da 
atual diretoria e conselhos, e tenha acesso ao nosso Estatuto. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A SAAP apresenta suas contas na Assembleia Geral dos associados 
realizada anualmente no final do mês de março e mantém seus livros 
para a consulta de seus sócios na sede da associação.
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TELEFONES ÚTEIS
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 
3095-9595 / 3819-0550 
Av. Nações Unidas, 7123 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
SAC: 156 
http://sac.prefeitura.sp.gov.br/

CONSEG-PI – CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA 
DE PINHEIROS 
3031-1890 
Rua Simão Álvares, 517 
 
CADES-PI – CONSELHO DE MEIO AMBIENTE, 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ DE 
PINHEIROS 
3095-9595 / 3819-0550 
Av. das Nações Unidas, 7123  
http://cadespinheiros.wordpress.com

1ª CIA DO 23º BPM 
3021-9648 e 3023-1125 
Av. Prof Fonseca Rodrigues, 1655  
(dentro do Parque Villa-Lobos)

14ª DELEGACIA DA 
POLÍCIA CIVIL 
3032-1100 e 3031-8011 
Rua Dep. Lacerda Franco, 372

BOMBEIROS 193 ILUME 0800 779 0156

CET 1188 POLÍCIA CIVIL 197

DEFESA CIVIL 2193-8888 POLÍCIA MILITAR 190

DISQUE DENÚNCIA 181 SABESP 156(EMERGÊNCIA) 

0800 011 9911

ELETROPAULO 0800 7272 196 SAMU 192

GUARDA CIVIL 153
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DICAS DE SEGURANÇA
•  Conheça seus vizinhos! Saiba seus nomes, números de contatos e 

que você pode contar com eles.

•  Ao chegar ou sair de casa fique atento. Se desconfiar de algo, 
aguarde, dê uma volta no quarteirão e chame a PM pelo 190.

•  As crianças e os empregados devem ser orientados para não abrir 
a porta para estranhos e nem trazê-los para casa sem autorização.

•  Não forneça dados pessoais por telefone e oriente os empregados 
para que façam o mesmo.

•  Todo entregador deve ser previamente autorizado e avisado de 
preferência com o nome do mesmo.

•  Evite ficar na calçada com o portão aberto conversando ou 
varrendo sem ter alguém por perto.

•  Em caso de suspeita ou emergência ligue para 190 e depois para 
os números da 1ª Cia relatando o ocorrido com a maior precisão 
possível.

• Sempre faça um BO e avise a SAAP das ocorrências.

PARTICIPE DIVULGANDO  
AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
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NOSSO BAIRRO É NOSSO 
AJUDE A PRESERVÁ-LO

Queremos preservar as qualidades 

ambientais, de habitabilidade, convivência 

e tranquilidade de nosso bairro. Para tanto, 

devemos nos unir, trabalhar juntos e cobrar 

medidas constantes dos órgãos públicos e 

também buscar a ajuda do setor privado.

SAAP 
Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros 
Av. Pedroso de Morais, 631, conj. 16  
05419-905  São Paulo, SP 
(11) 3814-9206 / 3034-3866 
saap@saap.org.br / www.saap.org.br 
http://saapblog.wordpress.com

Ilustrações: Rodrigo Andrade
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Site: www.saap.org.br 
E-mail: saap@saap.org.br 
Tel.: 11 3814-9206 / 3034-3866 
http://saapblog.wordpress.com 
 
Ilustrações: Rodrigo Andrade


