
 

 
 
 

São Paulo, 10 de março de 2021 
 
Prezado(a) Associado(a) e vizinho(a),  
 
 
Na última semana, Diretoria e Conselho da SAAP se reuniram, de forma extraordinária, 
para conversar sobre a repercussão em torno do apoio da SAAP à grade que está sendo 
colocada pela prefeitura na Praça do Pôr do Sol e a atuação da SAAP.  
 
Reforçando o compromisso que temos com vocês, com a reputação da SAAP e com nossa 
missão de “atuar pela qualidade de vida de todos que residem e frequentam o Alto dos 
Pinheiros, preservando o meio ambiente e as características do bairro, valorizando a boa 
convivência e cidadania”, gostaríamos de esclarecer que: 
 

• O alambrado que está sendo colocado na Praça do Pôr do Sol foi uma decisão da 
Prefeitura Municipal de São Paulo, e a obra está sendo feita com recursos públicos. 
Não fomos consultados sobre o tipo de cercamento e forma de fazê-lo. 

• Em Alto dos Pinheiros, temos 38 praças, e para apenas uma delas entendemos que 
o cercamento pode ser uma forma efetiva de disciplinar seu uso noturno, evitando 
danos à praça e ao entorno.  Há anos a Praça do Pôr do Sol deixou de ser uma 
praça de bairro e tem características de parque, com grande número de 
frequentadores, sendo um dos principais pontos turísticos de São Paulo. 

• Esse entendimento vem de um histórico de muito trabalho para promover a 
revitalização da Praça do Pôr do Sol, em que a SAAP, de forma proativa, buscou 
diálogo com as diferentes instâncias e órgãos do poder público para buscar 
soluções aos problemas da praça que foram de falta de zeladoria à violência. 
Muitas foram as conquistas, mas ainda há muito por fazer. Este histórico está 
disponível em nosso site: http://www.saap.org.br/projetos/implantacao-do-
parque-por-do-sol/  

• Infelizmente, o investimento público nunca foi suficiente para fazer frente a 
quantidade de frequentadores. Entendemos que a recessão provocada pela COVID 
19 não permitirá que os investimentos aumentem como deveriam, pelo menos em 
um futuro próximo.  

• Continuaremos nos dedicando com afinco para trazer melhorias para a Praça Pôr 
do Sol, buscando aprimorar sua infraestrutura, zeladoria e segurança dos seus 
usuários e moradores do entorno.  

 
Lamentamos muito a forma com a qual a discussão sobre este espaço vem sendo 
conduzida nas mídias sociais, com ataques a SAAP e aos seus dirigentes. Temos um longo 
histórico de benfeitorias para o bairro e para a Praça Pôr do Sol, e sempre fomos zelosos 
por diálogos técnicos e pragmáticos, na busca por soluções aos problemas do nosso bairro.  
 
Agradecemos as manifestações de apoio desde nosso último comunicado e mais uma vez 
nos colocamos à disposição para conversar.  
 
Atenciosamente,  
Diretoria e Conselho 
  


