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APRESENTAÇÃO

O ano de 2016 nos deixou como legado importantes conquistas, a maio-
ria delas resultado daquilo que Alto dos Pinheiros tem de mais valioso: a 
força de seus moradores. Foi a partir da iniciativa de um deles que cerca 
de 700 pessoas se mobilizaram, cobrando, por meio de um abaixo-assi-
nado, explicações para as constantes falhas no fornecimento de energia 
elétrica em parte do bairro — em um dos casos, o blecaute durou quase 
30 horas. A SAAP intermediou o contato entre as demandas da popu-
lação e a Eletropaulo e, como resposta, a empresa se comprometeu a 
fazer um diagnóstico dos problemas e a apresentar soluções.

Também foi a força dos moradores que fez com que a associação con-
seguisse, em apenas dois meses, mais de R$ 24 mil para a instalação 
de câmeras comunitárias em pontos estratégicos de Alto dos Pinheiros, 
medida que tornará a região ainda mais segura. Um valor significativo 
como esse, arrecadado em tão pouco tempo, é a prova do comprometi-
mento dos participantes com o bairro onde vivem. É essa união que nos 
faz acreditar que, em breve, alcançaremos a meta de R$ 35 mil, quantia 
necessária para que sejam instaladas as dez câmeras previstas no projeto.

Nossa vitória no Decreto de Usos com a inclusão dos serviços de saúde 
de pequeno porte na ZCOR 1 se deu também pela mobilização dos mo-
radores. Após análise do decreto, nossa presidente do conselho no-
tou a ausência do tal uso, e rapidamente houve uma mobilização com 
abaixo-assinado para sua inclusão. Caso contrário, uma grande parte dos 
serviços do bairro estariam em um limbo legislativo.  

Esperamos que em 2017 a solidariedade entre os moradores de Alto dos 
Pinheiros ganhe cores ainda mais fortes, pois é esse espírito de colabo-
ração que nos inspira e fortalece, fazendo com que a SAAP defenda, com 
cada vez mais afinco, os interesses do lugar que compartilhamos.

Com muito orgulho apresento as nossas atividades realizadas em 2016: 
graças a sua contribuição e o seu trabalho por um bairro melhor, para todos.

Boa Leitura, 

Maria Helena Bueno
Presidente



4 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALTO DOS PINHEIROS - Relatório de Atividades 2016

Pantone 349
C 90%
M 10%
Y 80%
K 40%

Pantone Process Black
K 100%

Pantone Process Black 60%
K 60%

SOBRE A SAAP
Fundada em dezembro de 1977, é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, 
que tem como objetivo preservar as características e a qualidade de vida no “bairro-jar-
dim” do Alto dos Pinheiros.

Sua área de atuação abrange cerca de 5.500 residências, grande parte implantada pela Cia City 
em 1945, que adotou modernos conceitos urbanísticos: uso exclusivamente residencial uni-
familiar, ruas sinuosas adaptadas à topografia, grandes lotes, recuos obrigatórios, arborização 
e ajardinamento de áreas livres, bem como normas para execução de passeios. Nosso bairro 
conta com três parques: 2 estaduais, o Villa-Lobos e o Cândido Portinari e 1 municipal o do 

Pôr do Sol, 37 praças, oito avenidas, cerca de 200 ruas e 
população aproximada de 41.700 pessoas.

Hoje a SAAP conta com mais de 250 associados pessoas 
físicas e 3 condomínios de prédios que corresponde a 
quase 700 famílias, que contribuem financeiramente 
para manter sua sede e secretária, para a realização 
de eventos e execução de projetos diversos no bairro. 
Muitos dos sócios doam seu tempo graciosamente para 
viabilizar as atividades da associação.

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 residen-
ciais do bairro, valorizando a boa convivência e cidadania e promovendo o respeito mútuo, ao 
bem público e ao meio ambiente.

FRENTES DE ATUAÇÃO DA SAAP

Preservação das características do bairro jardim
O Alto dos Pinheiros é um dos poucos bairros essencialmente residenciais de São 
Paulo. ZER 1, sua massa arbórea é fundamental para impedir a formação de ilhas 
de calor e para a biodiversidade da cidade. Para preservar essas qualidades, a SAAP 
desenvolve as seguintes ações:

 • Defende o correto uso e ocupação dos imóveis e espaços públicos e privados;

 • Participa de lutas políticas, junto a outras associações de bairro, que digam respeito 
  ao uso e ocupação do solo;
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 • Participa das discussões relacionadas ao Plano Diretor, Zoneamento e faz propostas 
  para o Plano do Bairro;

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

Segurança e tranquilidade

Articulações com a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda 
Metropolitana em prol da segurança no bairro: 

 • Participa das reuniões do CONSEG-PI para reivindicar aos vários representantes do 
  poder público presentes ações que melhorem a segurança do bairro; 

 • Promove palestras sobre segurança 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 in- 
  tenso de veículos no bairro, bem como o transporte e locomoção a todos que moram 
  ou trabalham na região.

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 roe- 
  dores e de pernilongos e mosquitos.

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

Acreditamos na cultura de paz, baseada na integração e interação social, convivên-
cia, 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 con- 
  vivência entre os moradores a fim de ocupar as ruas e praças do bairro, 
  tornando-o mais seguro e agradável.
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 • Produz veículos de comunicação - boletim e site - para informar e fomentar a 
  troca de ideias entre os moradores do bairro.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016

1. Comissão de urbanidade: mobilização em prol da nova lei de zoneamento

Participamos ativamente, conversando com vereadores, comparecendo a todas as as-
sembleias promovidas pela Prefeitura, além de vários encontros na sede da SAAP e 
outros locais para se discutir amplamente esta lei, de forma a garantir mecanismos de 
preservação da ZER1 existente.

Nos 3 primeiros meses de 2016, a SAAP continuou envolvida nos debates para a 
definição da nova Lei de Zoneamento em discussão desde a publicação do Plano Diretor 
de São Paulo, ocorrida em 2014. Nosso foco foi garantir a restrição das categorias de 
usos nas Zonas Corredores (ZCor) para evitar impactos negativos no bairro.

A nova Lei de Zoneamento foi promulgada em 22/03/2016.

A etapa seguinte foi o detalhamento 
das categorias de uso feita por De-
creto, submetido a debate antes da 
publicação, momento em que a SAAP  
apontou atividades que deveriam ser 
excluídas e outras a serem incluídas. 

O Decreto de Usos foi publicado em 11/11/2016. Obtivemos uma vitória que foi a inclusão 
dos serviços de saúde de pequeno porte na ZCOR 1. Não conseguimos a exclusão dos lo-
cais de eventos e por isso precisamos ficar atentos para os limites de ruído para ambiente 
externo fixados na Lei, que na ZCor1 e ZCor2  vai de 50db a 40db, dependendo do horário.

Vamos acompanhar como se dará na prática a aplicação da nova lei e ajudar a encami- 
nhar as dúvidas que surgirem.

Para saber mais:

https://saapblog.wordpress.com/2016/05/16/nova-lei-de-zoneamento-mantem-caracter-
istica-residencial-de-alto-dos-pinheiros/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/09/15/em-carta-a-prefeitura-saap-defende-mu-
dancas-para-ajustar-nova-lei-de-zoneamento-aos-interesses-de-alto-dos-pinheiros/ 
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2. Comissão de Segurança 

Ao longo do ano de 2016, a SAAP realizou seis reuniões com 
moradores dos seis setores que compõe nossa área de atuação, 
afim de discutir ações preventivas de segurança. Nestas reuniões, 
nossa vice-presidente, Marcia Woods, apresentou os resultados 
de uma pesquisa de percepção de segurança realizado junto aos 
moradores. Houve a apresentação  dos dados estatísticos oficiais 
de ocorrências na região nos últimos cinco anos e orientações 
de segurança, feitas pelo Capitão Pedro Cunha Neto, comandante 
da 1ª Cia do 23º Batalhão da PM responsável por nossa área. https://saapblog.wordpress.
com/2016/05/03/projeto-da-saap-orienta-moradores-a-adotar-medidas-para-mant-
er-o-alto-dos-pinheiros-seguro/

Como resultado das reuniões com os moradores, a SAAP lançou dois projetos: 

 • O projeto de câmeras comunitárias ligadas ao programa Detecta/Radar da PM, que tem  
  capacidade de leitura de placas e identificação de automóveis roubados e suspeitos. Em 
  setembro foram instaladas duas câmeras no Parque Pôr do Sol já integradas ao proje- 
  to Radar/Detecta da PM, com a firma SegD’Boa. E foi iniciada a campanha de doação para 
  aquisição e instalação de 10 câmeras no bairro com meta de arrecadação de R$35 mil. Até 
  o final do ano, 68 moradores doaram R$24.300,00. A SAAP será responsável pelos custos 
  de manutenção das câmeras. Em 2017, a SAAP continuará com a implantação do projeto, 
  finalizando a arrecadação e também a articulação para que moradores  doem a energia 
  e a internet para a instalação dos pontos restantes. Fechamos o ano com três câmeras 
  pagas para serem colocadas na Av. Diógenes com Japiaçoia, na Av. Semaneiros com Alber- 
  to de Faria, e outra na São Gualter com Alberto de Faria.

 • Programa Vizinhança Solidária: o levantamento de segurança demostrou que uma 
  minoria de moradores adotam outros comportamentos de segurança além do  
  “estar atendo ao chegar em casa”. Com isso a SAAP passou a promover o progra- 
  ma, apoiando associados na implantação do mesmo em suas ruas, e presenteando 
  o associado com uma placa de identificação. Nos dois meses de campanha, 
  apoiou três associados e orientou outros três moradores. Esta ação seguirá em 
  2017. https://saapblog.wordpress.com/2016/09/21/nem-metade-dos-mordores-a- 
  dota-acoes-de-vigilancia-solidaria-campanha-vai-estimular-engajamento/ 
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Na parceria com a PM doamos os itens: camisetas para a festa de formatura do pro-
grama PROERD que trabalha o uso de drogas nas escolas com crianças e adolescentes; 
a confecção de imãs de divulgação do 190 para serem distribuídos para os moradores 
e para o comércio e instituições do bairro; um decibelímetro, um drone e material des-
cartável de festa para uma comemoração da PM.

3. Comissão de Áreas Verdes

Ao longo de 2016 foram realizadas as seguintes atividades em prol da conservação das 
áreas verdes do bairro:

 • Adoção de áreas verdes no bairro. A SAAP 
  renovou os contratos de manutenção das 
  praças São Gonçalo e Inez Guimarães 
  Soares Pestana e adotou a praça Norma 
  G. Arruda, que fica ao lado da Praça Conde 
  de Barcelos.

  https://saapblog.wor-press.com/2016/08/25/saap-adota-mais-uma-praca-e-es- 
  paco-ja-comeca-a-receber-cuidados/ 

 • Projeto de identificação de espécies de árvores - Praça São Gonçalo. No final do 
  ano, a SAAP participou da ação do Dia de Doar, captando recursos para futura 
  colocação de placas de identificação de espécies de árvores da praça São Gonçalo.

 • Encontro com moradores e profissionais de jardinagem: A jornalista e ambientalista 
  Cláudia Visoni foi convidada a falar sobre o tema “Como proteger o solo que sustenta 
  nossas árvores”.  A palestra aconteceu na praça Província de Saitama, na manhã do 
  dia 29 de abril. https://saapblog.wordpress.com/2016/05/02/saap-promove-encon- 
  tro-para-conscientizar-profissionais-sobre-melhores-praticas-de-jardinagem/ 

 • Eleição do Conselho Gestor do Parque do Pôr do Sol. Ao longo de todo o ano, 
  a associação cobrou da Prefeitura a efetiva implantação do parque. Participou 
  do Grupo Pró-Conselho Gestor, que culminou, finalmente, com a eleição do 
  Conselho em novembro. A SAAP foi eleita para ocupar a única vaga para asso- 
  ciação disponível no conselho. https://saablog.wordpresscom/2016/11/23 
  saap-e-eleita-para-vaga-no-conselhogestor-do-parque-por-do-sol-veja 
  quem-sao-os-outros-membros/ 
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 • Virada da Saúde. Em abril, a associação participou da Virada da Saúde, apoian- 
  do uma ação de plantio de árvores na Praça Província de Saitama. https://saapblog. 
  wordpress.com/2016/04/01/saap-e-organizacoes-realizam-mutirao-de-plan- 
  tio-de-arvores-durante-virada-da-saude/ 

 • Floresta de Bolso no Parque Cândido Portinari: a SAAP, através de seu representante 
  no Conselho Gestor do Parque, apoiou o plantio da floresta de bolso no parque. 
  https://saapblog.wordpress.com/2016/07/25/projeto-vai-replantar-arvores-nati- 
  vas-da-mata-atlantica-em-parque-de-alto-dos-pinheiros/

ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Foram realizados encontros com os vere-
adores Eliseu Gabriel, Natalini, Police Neto, 
Ricardo Young, Ari Friedenbach, com repre- 
sentantes da Polícia Militar, Guarda Civil, 
ILUME, CET e Eletropaulo, e com a asses-
sora do Deputado Tripoli. Os encontros 
tiveram como objetivo discutir problemas 
do nosso bairro, articulando soluções e acompanhando seus desdobramentos. Alguns dos 
assuntos tratados durante o ano foram a implantação do Parque Pôr do Sol, emendas par-
lamentares para as praças do bairro, a lei de zoneamento, bem como questões relacionadas 
iluminação e sinalização pública do bairro além da constante falta de energia em todo o 
bairro. A proposta é de mantermos os encontros em 2017.
Para saber mais: 
https://saapblog.wordpress.com/2016/05/24/governo-pede-desculpas-a-saap-por-falha-
em-aviso-de-bloqueio-no-bairro/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/06/23/pressao-faz-com-que-prefeitura-retome-a-
limpeza-do-parque-por-do-sol/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/07/01/saap-se-reune-com-relator-da-lei-de-zonea-
mento-para-defender-caracteristica-residencial-de-alto-dos-pinheiros/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/07/15/posicao-da-saap-sobre-as-manifestacoes-que-
vem-ocorrendo-em-alto-dos-pinheiros/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/08/26/em-reuniao-com-a-saap-e-autoridades-prefei-
tura-alega-nao-ter-verba-para-manutencao-do-parque-por-do-sol/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/11/17/prefeitura-promete-tirar-do-papel-proje-
to-de-iluminacao-publica-apresentado-pela-saap/ 
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Falta de energia

Devido a falta de energia frequente, uma moradora resolveu fazer um abaixo-assinado co-
brando respostas da Eletropaulo —  em 15 dias, ela conseguiu quase 700 adesões. A SAAP fez 
a ponte entre a demanda dos moradores e a empresa de fornecimento de energia elétrica. 
Em 16 de dezembro, três técnicos do órgão se reuniram com a associação e ficou definido 
que a Eletropaulo irá fazer um diagnóstico nas áreas onde estão as residências daqueles que 
assinaram a petição para que os problemas que provocam os cortes de eletricidade comecem 
a ser resolvidos. Vamos continuar acompanhando e fazendo a interlocução com a empresa.

https://saapblog.wordpress.com/2016/12/21/moradores-de-alto-dos-pinheiros-se-mobi-
lizam-contra-falhas-de-energia-e-eletropaulo-promete-resolver-problema/ 

Festa em espaços públicos

Em 2016, o número de consultas feitas à associação sobre o que seria ou não permitido fazer 
numa festa numa praça, foi muito grande, superando de longe o número de reclamações, o 
que mostra que a campanha informativa de 2015 surtiu resultados.

CIDADANIA E CONVIVÊNCIA

Passeios ciclísticos

A SAAP realizou dois passeios ciclísticos 
em 2016, em maio e setembro, reunin-
do mais de cem pessoas em cada, com 
o objetivo de confraternizar, reunir viz-
inhos e famílias para pedalar pelas ruas 
arborizadas do bairro. Varias empresas 
do bairro como a Alfa Realty, Innovate e Casa do Bem Estar, Colégio Palmares, Fotobike Café, iFly 
e Academia Triathon patrocinaram os eventos. A equipe de ciclismo Fome de Estrada apoiou, 
organizou e acompanhou os eventos. As inscrições arrecadaram alimentos não perecíveis que 
foram doadas à organizações sociais.
Mais informações: https://saapblog.wordpress.com/2016/09/23/passeio-ciclistico-em-al-
to-dos-pinheiros-arrecada-80-kg-de-alimentos-para-caridade/

Combate ao foco do Aedes aegypit

Entramos em contato com as principais imobiliárias do bairro que fizeram o levantamento dos 
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terrenos e casas desocupados, com a preocupação de eliminar foco de criadouro do mosquito. 
A dificuldade esteve no contato com esses proprietários, logo tivemos pouco sucesso. Além 
disso disseminamos materiais educativos via redes sociais e nossos boletins que chegam a 
todas as residências do bairro e panfletos que distribuímos em pontos comerciais.
https://saapblog.wordpress.com/2016/02/19/conhecendo-o-inimigo-veja-informacoes-pa-
ra-um-combate-mais-eficiente-ao-aedes/ 
https://saapblog.wordpress.com/2016/03/21/jornal-e-tv-destacam-acoes-da-saap-no-com-
bate-ao-aedes-aegypti/ 

Descarte correto do lixo verde

Durante todo o ano de 2016 continuamos com as diversas ações de comunicação informando 
a importância do descarte correto de lixo verde, resultado da manutenção privada de árvores e 
jardins, e indicando a forma correta de fazê-lo por meio da coleta regular, da utilização do eco 
ponto ou de caçambas. O post do nosso blog “Como descartar de forma adequada os restos de 
jardinagem e podas” foi o mais acessado com 1.241 visualizações.
A SAAP para ajudar na campanha recolheu várias vezes este lixo dos canteiros e praças e levou 
para o Ecoponto da Ponte da Cidade Universitária. Deixou sempre no local por vários dias 
um cartaz educativo da SAAP além de entregar nas casas do entorno panfleto da campanha 
do descarte correto do lixo verde. Infelizmente o problema ainda permanece e a campanha 
irá continuar em 2017. https://saapblog.wordpress.com/2016/01/29/apesar-de-campanha-
descarte-de-lixo-verde-ainda-e-feito-irregularmente-por-moradores/ https://saapblog.word-
press.com/2016/04/13/em-nova-fase-de-campanha-saap-faz-intervencoes-diretas-em-lo-
cais-onde-ha-descarte-irregular-de-lixo-verde/

ZELADORIA: CUIDANDO DE ALTO DOS PINHEIROS

A associação mantém contato permanente com a Subprefeitura 
e empresas prestadoras de serviços públicos como a ILUME, a 
CET e Eletropaulo para pedir e cobrar serviços de zeladoria, tais 
como coleta de lixo, iluminação e sinalização pública, poda de 
árvores, etc. 

Foram 80 denúncias de zeladoria, e o lixo superou as árvores e 
continua sendo o topo da lista, conforme gráfico ao lado. Com 
isso que a SAAP vai continuar com a campanha de descarte 

de lixo. Das 22 de árvores, dez foram atendidas. Muitas delas aguardam poda ou remoção 
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da Eletropaulo. Temos esperança que com a aproximação da SAAP com a concessionária de 
energia, a situação melhore. No geral, das 80 denúncias, 63 foram resolvidas.

O número de reclamações por uso e obras irregulares 
cresceu em 2016: foram 54 contra 30 no ano passado. 
Conforme gráfico abaixo, onze foram relacionadas a 
obras irregulares, sendo que praticamente todas re-
solvidas. 43 por uso irregular, sendo a maioria (dezoito) 
para filmagens. Por conta disso, e de um novo Decreto 
nº 56.905/2016, a SAAP contratou um consultor jurídico 
para sua análise que atestou a ilegalidade da prática em 
zonas residenciais. https://saapblog.wordpress.com/2016/07/29/permitir-filmagens-comerci-
ais-em-casas-de-alto-dos-pinheiros-e-ilegal-conclui-parecer-juridico/

Diminuiu o número de denúncias as festas em praças, e percebemos uma maior consciência da 
população sobre o que pode e não pode, resultado de um trabalho feito pela SAAP em parceria 
com moradores em disseminar estas informações.  
Além disso, tiveram duas ocupações ilegais no bairro: a do Hospital Panamericano por pessoas do 
MSTS de agosto de 2015 a 31 de janeiro de 2016 e uma residência na Avenida Professor Fonseca 
Rodrigues. Em ambos os casos, a SAAP recebeu a denúncia dos moradores e articulou a retira-
da junto aos órgãos públicos competentes, sempre em contato com os moradores. No caso do 
Hospital Panamericano, devido a magnitude do impacto no entorno, a SAAP criou um grupo no 
WhatsApp de muitos vizinhos ao hospital, o que viabilizou abordar vários assuntos que puderam 
ser encaminhados pela facilidade e rapidez da tomada de conhecimento. 
https://saapblog.wordpress.com/2016/01/29/ocupacao-do-hospital-panamericano-se-inten-
sifica-e-houve-ate-principio-de-incendio/

Em relação as ações jurídicas: 

 • Linhas de Alta Tensão no bairro:  ação civil proposta pela Associação dos Amigos de Alto 
  dos Pinheiros e  da Sociedade Amigos da City Boaçava, foi julgada pelo STF em março de 
  2016 e perdemos numa votação de  4 votos a favor e 6 contra. Mais informações em: 
  https://saapblog.wordpress.com/2016/06/14/apesar-de-duvidas-sobre-efeitos-a-saude- 
  stf-diz-que-linhas-de-alta-tensao-devem-manter-parametros-da-oms/

 • Ação contra o desmembramento dos terrenos da Escola Beacon: convocou-se uma AGE 
  em março de 2016 para que o advogado que representa os moradores do entorno da 
  escola em nome da SAAP explicasse o momento atual da ação que apresentava exigências 
  do juiz e assim permaneceu até o final do ano sem novidades.
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 • Registro da marca SAAP: foi realizado o pedido de registro como Marca Coletiva, com 
  objeto de representação e defesa de causas de caráter social, defesa dos direitos humanos, 
  defesa do meio ambiente, entre outros, perante órgãos da administração pública ou di- 
  ante da opinião pública. Este processo visa proteger a identidade do nome SAAP.

ATIVIDADES PERMANENTES

Comunicação com Associados e Moradores
A SAAP possui canais de comunicação on-line e nas redes 
sociais a fim de divulgar notícias relevantes sobre o Alto 
dos Pinheiros ou que afetem o bairro, desde a divulgação 
de dados e ações públicas até eventos culturais, cam-
panhas, etc. Confira nossos números de 2016. 

Blog (https://saapblog.wordpress.com): em 2016 foram publi-
cados 77 novos artigos. Desde a inauguração do blog em agos-
to de 2013 já publicamos 614 posts. A redação dos artigos ficou 
a cargo da firma PrimaPagina. Terminamos o ano de 2016 contratando uma equipe para 
modificar nosso Blog e site para melhorar nossa comunicação com nossos associados, resi-
dentes e frequentadores do bairro. 
Boletim Eletrônico: enviado mensalmente para os associados e contatos, totalizando 
1.465 pessoas,  reúne os principais conteúdos do Blog das últimas 4 semanas. 
Boletim Impresso: enviamos dois boletins com uma tiragem de seis mil exemplares 
para todos os nossos associados e residências do território da SAAP com noticias 
publicadas no nosso blog.
Página no Facebook: A página no Facebook continua sendo alimentada diariamente 
por nós e terminou 2016 com 1.319 “likes”, com um aumento de 68% no ano.
Imprensa: a SAAP já é uma fonte de informação para a imprensa, e somos consulta-
dos em assuntos relacionados ao bairro pelos grandes veículos de comunicação, como 
aconteceu em reportagens sobre o combate ao Aedes (veja link abaixo). Além disso, a 
SAAP conseguiu pautar na mídia questões como o descaso à implantação do Parque 
Pôr do Sol. Veja link da matéria do G1. 
https://saapblog.wordpress.com/2016/03/21/jornal-e-tv-destacam-acoes-da-saap-no-
combate-ao-aedes-aegypti/ 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/um-ano-apos-decreto-praca-do-por-
do-sol-nao-vira-parque-e-acumula-lixo.html 
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Além disso foram enviadas 1485 cartas a todos os moradores do bairro, além de dis-
tribuir 500 folhetos de campanha de combate ao Aedes aegypit.

Representação e Participação Comunitária
Membros da diretoria e sócios da SAAP fazem parte desses conselhos onde compare-
cem mensalmente nos:
 • Conselho Participativo Municipal de Pinheiros 
 • Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz - 
  CADES / Pinheiros
 • Conselho de Orientação do Parque Villa-Lobos 
 • Conselho de Orientação do Parque Cândido Portinari
 • Conselho Gestor do Parque Pôr do Sol 
 • CONSEG / Pinheiros 

TRANSPARÊNCIA

Auditoria: foi contratada a Audisa Auditores Associados, conforme solicitado pelos associa-
dos da SAAP na última AGO para ter as contas e o balanço patrimonial auditados por uma 
empresa externa. Desde setembro a empresa está revisando nossas contas: extratos bancári-
os, notas emitidas, valores recebidos e contas a pagar. Com maior transparência, o processo 
dará mais segurança aos associados e também busca tornar a instituição mais atraente para 
doadores. O relatório da auditoria foi apresentado junto com o balanço na Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da SAAP, para a aprovação dos associados.

ASSOCIADOS

Para que a SAAP se desenvolva e fortaleça sua atuação na preservação da qualidade 
de vida do bairro, é fundamental a contribuição financeira dos associados, por isso é 
importante destinar ações a esse grupo. 

Terminamos 2016 com 250 sócios (indivíduos) e 3 condomínios num total de 414 apartamen-
tos, um crescimento de 10%, em relação a 2015. Dois novos condomínios e uma associação de 
rua se tornaram sócios em 2016, o que aumentou nossa representatividade para 694 famílias. 
Para 2017, continuaremos a desenvolver ações para fortalecer o relacionamento com nossos 
associados e disseminar a causa da SAAP em busca de novos apoiadores. 

São Paulo, 20 de março de 2017
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