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Em março as ruas esvaziaram para se tentar frear o avanço
do novo coronavírus. A cidade, porém, continuava viva, com
suas belezas e seus problemas. Por isso, a SAAP adaptou-se ao
distanciamento social mas não recuou em nenhum momento
na sua missão: lutar pelos interesses de Alto dos Pinheiros.
Realizamos, por exemplo, um mapeamento completo da
cobertura arbórea do nosso bairro, que concentra umas das
maiores áreas verdes de São Paulo. Se é preciso conhecer
para preservar, agora sabemos com o que estamos lidando.
Como era na Câmara dos Vereadores que se desenvolviam
iniciativas importantes sobre a pandemia no município, iniciamos uma série de conversas por vídeo com vereadores. A
SAAP se reuniu com sete parlamentares de diversos partidos
para discutir temas como o aumento do IPTU e a reforma de
praças.
A revitalização de espaços públicos, por sinal, teve um grande
avanço em 2020, com a reforma na praça Waldir Azevedo.
A SAAP atuou tanto intermediando com vereadores a destinação de verbas para a revitalização quanto doando mudas e
grama para o paisagismo dessa que é a maior praça de Alto
dos Pinheiros.
Já a 6ª edição da Campanha de Coleta de lixo eletrônico mostrou que a cidadania supera grandes dificuldades. Mesmo
sob as restrições de isolamento social, a iniciativa bateu seu
recorde em 2020: recolheu quase 10 toneladas de materiais
tóxicos.
E chegamos ao fim deste ano colhendo os frutos de outra
campanha, para ajudar as polícias Civil e Militar que atuam no bairro. Captamos quase R$ 87 mil entre associados,
moradores e empresas e, assim, conseguimos melhorar as
instalações usadas pelas forças de segurança em Alto dos
Pinheiros.
Foi um ano duro para todos nós. Mas também foi um período de muito trabalho para a SAAP. Não baixamos a guarda.
Como fizemos em todos os mais de 40 anos da associação,
estivemos zelando pelo bem-estar de Alto dos Pinheiros.
Boa leitura!

Márcia Kalvon Woods
Presidente
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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-jardim” do
Alto dos Pinheiros.
Sua área de atuação
abrange cerca de 3.342
residências, grande parte implantada pela Cia
City em 1945, que adotou
modernos conceitos urbanísticos: uso exclusi
vamente residencial unifamiliar, 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 2 parques
estaduais, o Villa-Lobos e o Candido Portinari, 38 praças, oito avenidas, cerca de
200 ruas e população aproximada de 16.090 pessoas
Em 2020 a SAAP contou com mais de 271 associados pessoas físicas, 6 condomínios de prédios e 13 empresas, o que corresponde a quase 2.300 famílias,
que contribuem financeiramente para manter sua sede e secretária, para a reali
zação de eventos e execução de projetos diversos no bairro. Muitos dos associados doam seu tempo graciosamente para viabilizar as atividades da associação.

Diretora
Sustentabilidade:
Carine Clever Galvão
Diretor Ambiental:
Carlos Alberto Maluf
Sanseverino
Assistente
Administrativa:
Patrícia Macedo

SAAP - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALTO DOS PINHEIROS

“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.”
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NOSSOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS SÃO:
1. Preservação das características de bairro-jardim: promover ações
de defesa da ocupação e do uso corretos dos imóveis e espaços públicos e
privados, conforme a lei.
2. Segurança e tranquilidade: contribuir com a segurança pública, mobilizando os moradores e em cooperação com as polícias Militar e Civil e a
Guarda Metropolitana.
3. Zeladoria: promover ações de zeladoria urbana, ajuda aos moradores na
comunicação de problemas de manutenção geral, iluminação, áreas verdes,
ruas, bueiros, controle de roedores e de insetos.
4. Mobilidade: articular soluções de melhorias em mobilidades dos que
vivem e frequentam o bairro.
5. Cidadania e convivência: incentivar a convivência cidadã de moradores
e frequentadores do bairro.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020
Segurança

Parque Villa-Lobos. Foto: Lau Polinésio

AS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO SÃO:
• Advocacy: fomentar e influenciar políticas públicas;
• Mediação e articulação: intermediar o diálogo entre moradores, empresas e
poder público em assuntos pertinentes ao bairro.
• Desenvolvimento e execução de programas e projetos.
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Desde 2016, a SAAP atua com seu programa em prol
da segurança pública com diversos projetos e ações que
tem como objetivo melhorar a sensação de segurança
no bairro e a manutenção dos baixos índices de crimi
nalidade por meio de soluções comunitárias em parcerias com as autoridades de segurança pública e com
o engajamento dos moradores. A seguir, relatamos as
atividades desenvolvidas por frente de atuação:
• Câmeras Comunitárias: em janeiro de 2018 o convênio foi formalizado
sendo a primeira associação de bairro estabelecer parceria com a Secreta
ria de Segurança Pública para instalação de câmeras inteligentes ligadas ao
sistema Detecta Radar. Realizamos este ano a fase 2 do projeto ampliando
o número de câmeras, em parceria com os moradores. Além disso, ao longo
de 2020 fizemos a instalação das câmeras recebidas através do convênio
firmado com Prefeitura de São Paulo do programa municipal City Câmeras.
Elas foram instaladas de forma complementar às câmeras do Detecta Radar,
em locais determinados com o apoio das polícias. Fechamos o ano com mais
55 câmeras instaladas em nosso bairro.
• Grupos de Vizinhança Solidária: o programa Vizinhança Solidária em 2018 foi aprovado como Lei (PL 904/2017), se tornando política
Saiba como im
pública de segurança. A SAAP continuou estimu
plantar
o progra
lando a formação de grupos, compartilhando
ma
de
Vizinhança
informações com os moradores e apoiando a 1ª
Solidária em sua
Cia da Polícia Militar a realizar a formação dos
rua:
grupos. Os grupos que implantaram o programa
e estão cadastrados na 1ª Cia e participam de
um grupo de WhatsApp representados pelos os
tutores das ruas. 2020 fechou com 77 grupos,
aumentando o número de moradores que aderiram ao programa. Como resultado, foi sentida a
redução da criminalidade nos locais onde o programa foi implantado e também foi perceptível
a união dos vizinhos depois da implantação do
programa. Em 2021 a SAAP continuará apoiando o programa.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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Cadastramento de Vigia de Rua: A lei estadual 11.275/02 que exige o
cadastro junto à polícia civil está em vigor há quase duas décadas, porém
sua adesão no bairro ainda é muito baixa. Estima-se mais de 500 vigias na
região da SAAP, entretanto em 2019, apenas 18 vigias estavam cadastrados
na área do 14º DP. Em 2020 a SSP-SP publicou o decreto que a atribuiu a
função do cadastramento de vigias ao DPCRD da Polícia Civil, e permitindo que associações sejam agentes de apoio no processo recebendo as informações dos vigias e alimentando o sistema da polícia. Com isso, a SAAP se
habilitou e apoiará em 2021 o cadastramento de vigias em nosso bairro.
CONSEG-PI (Conselho de Segurança de Pinheiros): a SAAP tem participado de forma assídua e com qualidade nas reuniões do CONSEG, fortalecendo a relação não só com as autoridades locais, mas também com as outras
associações de bairro e com os moradores da região. Em 2020 as reuniões
ocorreram de forma virtual.
Doação à Polícia Civil e Militar: a SAAP foi procurada por ambas as
polícias do bairro buscando nosso apoio para reformas em suas instalações
a fim de melhor atender a população. A Polícia Militar para construir uma
base de atendimento dia que terá comunicação com o Parque Villa-Lobos
e a Polícia Civil para uma reforma de manutenção para contenção de vazamentos, melhoria da iluminação e pintura da 14ª delegacia. Criamos então
a campanha de arrecadação junto a associados e moradores, o resultado foi
um sucesso, com a participação de 70 pessoas e a arrecadação total de R$
87.460,00 que foram destinados integramente para execução das obras.

SAAP - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALTO DOS PINHEIROS

Áreas verdes
Sendo um bairro-jardim com 38 praças e diversos canteiros, a conservação e
zeladoria das áreas verdes sempre foi e será uma das prioridades da SAAP. Ao
longo de 2020 foram realizadas as seguintes atividades em prol da conservação
das áreas verdes do bairro:
• Adoção de áreas verdes no bairro: a SAAP continuou com a manutenção das praças São Gonçalo, Ignez Guimarães Soares Pestana e Norma
G. Arruda, Praça Dr. Luiz Carlos de Toledo e os canteiros da Rua Capepuxis.
E adotou mais um canteiro na rua Silvia Celeste Campos esquina com Av.
Pedroso de Morais. Continuamos a incentivar empresas e particulares em
adotar e preservar as áreas verdes do bairro, ajudando-os e tanto na intermediação para a documentação para a adoção ou a doação de novos equipamentos como a troca do parquinho da praça Conde de Barcelos, realizada
pelo grupo mantenedor.
• Praça Waldir Azevedo: a maior praça do bairro neste ano de 2020 recebeu uma grande reforma, com recursos da Subprefeitura de Pinheiros e
também com duas emendas parlamentares. A SAAP sempre preocupada
com as áreas verdes de nossa região também fez uma doação.
• Praça do Pôr do Sol: a SAAP continua atenta sobre o uso inapropriado
nesta praça, principalmente nas madrugadas. Com a condição de distanciamento social a praça foi fechada por tapumes pela Prefeitura para evitar
aglomeração de pessoas e passou uma boa parte de 2020 interditada.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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Campanhas de financiamento coletivo para zeladoria de praças:
a SAAP continua na divulgação das duas campanhas na plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria, em apoio aos moradores do entorno das
praças do bairro, com o objetivo de conseguir doações mensais para ajudar
com a limpeza e jardinagem das praças Província de Saitama e Vicentina de
Carvalho.
Árvores: elas são o maior patrimônio do bairro, que foi projetado com
generosas áreas verdes e arborização exuberante. A SAAP contratou um estudo de mapeamento da cobertura arbórea do bairro e foi gratificante descobrir que temos 38,47% de cobertura arbórea no bairro, um dos maiores da
cidade. Em 2021 esta será uma das prioridades de atuação.

•

Coleta de lixo eletrônico: desde 2017 foram realizadas seis edições com
o apoio da Recycare. Em 2020, por conta da pandemia ganhou a versão
drive thru, com a coleta de lixo eletrônico, lâmpadas e livros. O formato foi
um sucesso tendo uma arrecadação de 10 toneladas de resíduos. Com a pandemia, a SAAP reuniu a esta ação um víeis solidário em parceria com a Aster,
também participante do Empresa Amiga do Bairro, e a Fundação José Luiz
Egydio Setúbal, e definiu-se que seriam destinados ao Instituto Caça-Fome
R$ 2 a cada quilo de material coletado, até um limite de R$ 6 mil. Mas, com
o grande sucesso da campanha, foi que a fundação decidiu aumentar o valor
que destinaria. Com isso, a doação total chegou a R$ 11.700,00. Com esse
valor, foi possível comprar 335 cestas básicas com 11 kg de alimentos, que
alimentaram 1.675 pessoas.

Urbanismo e mobilidade

Sustentabilidade
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que
visam “suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações”1. Em sintonia com os movimentos globais, em 2019
a SAAP criou a diretoria de sustentabilidade, nomeando Carine Clever Galvão,
para dar mais corpo às ações desta área em especial as campanhas de descarte
de lixo, um dos grandes problemas da cidade de São Paulo e do bairro. Confirma
as atividades que foram desenvolvidas ao longo de 2020:
• Campanha contra descarte irregular de lixo: a SAAP, para comba
ter o descarte irregular dos resíduos verdes e entulhos vem colocando placas
em pontos com maior incidência afim de inibir esta prática nociva ao nosso
bairro. As placas são móveis, o que possibilidade a mudança de ponto com
agilidade e rapidez. A prefeitura fez a distribuição de folhetos orientando aos
moradores sobre o descarte correto do lixo e a SAAP continua com esta campanha através das postagens nas redes sociais e no seu boletim eletrônico.

Há mais de quatro décadas a SAAP acompanha as leis que norteiam o desenvolvimento urbano da cidade que podem afetar nosso bairro.
Em 2020, apesar de não ser um ano de grandes esforços como quando ocorrem as
discussões do plano diretor, começamos a nos organizar para 2021. A SAAP tem se
reunido com a Cia City e construtoras que atuam no bairro para a preparação de
material para a nova revisão do Plano Diretor que deverá acontecer em 2021.
Além disso, realizamos um estudo sobre o IPTU para entender seu aumento consecutivo desde 2013. A SAAP contratou a empresa Urbit para a análise das contribuições de IPTU na sua área de atuação afim de auxiliar aos associados o entendimento deste imposto tão complexo.
Aumento do IPTU dos contribuintes da SAAP
1% 1% 1%
(2020-2019)
1%
1%

8%
16%
2%

2%

Entenda porque
alguns imóveis re
ceberam aumento
de IPTU em 2021:

67%

1 Relatório Brundtland, documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987.
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Zeladoria: Cuidando de Alto dos Pinheiros

Cidadania e convivência

Em 2020 foram 217 solicitações de zeladoria, número expressivo em ano de
pandemia. As solicitações relacionadas a lixo e zeladoria urbana aparecem os
primeiros colocados nas demandas, conforme gráfico abaixo. De todas as denúncias, 191 delas foram resolvidas.

REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
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Assim, seguiremos 2021 com ações para combater o descarte irregular de lixo no
bairro, seja verde ou entulho e também com a elaboração de um projeto para o
plantio de novas árvores no bairro.
Festa na vizi
nhança? Saiba o
que fazer:

O número de reclamações por uso e obras irregulares subiu em relação ao ano passado, com
26 denúncias. Os diferentes usos irregulares do bairro contam pelo maior número das denúncias.
Usos para festas e residências compartilhadas estão
trazendo maior incomodo aos moradores e descaracterizam o nosso bairro. Elas aumentaram neste ano
de pandemia. Infelizmente a fiscalização para estas
denúncias se tornaram mais burocráticas e ineficientes. Criamos um texto de orientação ao morador
para saber o que fazer nestes casos.
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Membros da diretoria e associados da SAAP fazem parte desses conselhos onde
comparecem mensalmente nos:
•
Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz
- CADES - Pinheiros
•
Conselho de Orientação do Parque Villa-Lobos
•
Conselho de Orientação do Parque Candido Portinari
•
CONSEG - Pinheiros

SAAP - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ALTO DOS PINHEIROS

A SAAP possui diferentes canais de comunicação a fim de divulgar notícias relevantes sobre o Alto dos Pinheiros ou que afetem o bairro que sejam de interesse
do morador, bem como suas atividades para dar transparência às suas ações.
Confira nossos números de 2020.
1.
Site: www.saap.org.br contém informações sobre o bairro, nossos projetos e uma área
Acesse o site
de informações úteis para internauta, como descarte
da SAAP:
de lixo ou como implantar o programa Vizinhança
Solidária em sua rua. Neste ano publicamos 74 novos artigos, produzidos pela firma PrimaPagina.
Desde a inauguração do blog em agosto de 2013 já
publicamos 903 posts.
2. Boletim Eletrônico: enviado mensalmente
para os associados e contatos, totalizando 2.361 pessoas, reúne os principais conteúdos do site das últimas 4 semanas.
3. Boletim Impresso: Neste ano por conta da
pandemia não fizemos a distribuição do nosso
Curta e acompa
boletim impresso – Conversa de Vizinhos.
nhe nossa página
4. Página no Facebook: A página no Facebook
no Facebook:
continua sendo alimentada diariamente por nós
e terminou 2020 com 3.099 seguidores.
PANDEMIA
Com a pandemia e o distanciamento social a SAAP
procurou divulgar as atividades solidárias dos moradores e frequentadores do bairro. Confira em nosso
site alguns exemplos dessas ações.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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Relações governamentais
Ao longo de 2020 a SAAP conduziu uma série de conversas com vereadores para
debater os problemas da cidade e os novos desafios trazidos pela pandemia, bem
como conversar sobre os temas de interesse dos moradores do Alto dos Pinhei
ros: árvores e áreas verdes, IPTU, Plano Diretor, entre outros. Os vereadores que
conversamos foram: Caio Miranda Carneiro, Paulo Frange, Gilberto Natalini,
Eliseu Gabriel, Daniel Annenberg e Police Neto. Confira em nosso site um resumo dessas conversas.

Empresa Amiga do Bairro: lançamos o programa de associação com reade
quação do valor para R$ 70 por mês considerando que a maioria dos estabelecimentos comerciais são de pequeno porte. Esse tipo de associação fornece
contrapartidas especificas além dos encaminhamentos de demandas a órgãos
públicos, tais como artigo em nosso site apresentado à empresa, banner rotativo
em nossa página e link em nosso boletim eletrônico, que é enviado pra mais
de 2.000 assinantes. É importante frisar que não basta a contribuição mensal. As empresas parceiras precisam respeitar a legislação municipal, cuidar de
suas calçadas verdes, promover as características de bairro-jardim de Alto dos
Pinheiros e manter a boa convivência com o entorno. Em 2020 encerramos o
ano com as seguintes empresas participando do programa:

Desenvolvimento institucional
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. Em 2020 tivemos a incorporação da AVISOL em nosso quadro de associados e continuamos
a desenvolver ações especificas para estimular a associação por parte de Condomínios e Empresas. Terminamos 2020 com 271 associados, um crescimento
de 12% em relação a 2019. São 252 associados pessoas físicas, 6 condomínios e
13 empresas que representam cerca de 10.000 famílias.
Condomínios: a associação continua apoiando o grupo de síndicos aqui do
bairro. A criação do grupo ocorreu em 2019 para compartilhamento de experiências, troca de contato de fornecedores, negociações coletivas com funcionários e
comunicação entre os condomínios. A SAAP também apoia o grupo nas questões
que envolvam diálogo com órgãos públicos.
12
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Pagamento via PayPal: com intuito de facilitar a
vida dos nossos associados, criamos mais uma forma
de contribuição via o PayPal disponível via link em
nosso site, que possibilita que a doação seja feita via
cobrança em cartão de crédito mensalmente.

Associe-se aqui:

Transparência: Continuamos sendo auditados
pela Audisa Auditores Associados e publicamos seu
parecer em nosso relatório de atividade, que estão
disponíveis para leitura em nosso site.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros
CNPJ: 43.463.041/0001-27
RELATÓRO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhoras Associados (as)

Submetemos à aprecição de V. Sas. O Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, com os parecer do Conselho
Fiscal e do Relatório do Auditores Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações
que julgarem necessárias.
à Diretoria

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS

ATIVO

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos C/ Movimento
Aplicaçõs Financeiras
C/P Itaú 32801-0/500 - Poupança Itaú
CDB
Itau Max Referenciado DI FICFI
Uniclass Premium DI
Master DI
Aplicações Aut Mais

NE
4

Valores a receber
Contribuições de associados a receber
Valores diversos a receber

13.758,03

Outros Créditos
Depósito Caução - Local Imóveis
Impostos a recuperar
IRRF a recuperar
CSL a recuperar

1.500,00
1.500,00
8,03
8,03
-

DESPESAS ANTECIPADAS
Alugueis a vencer

TOTAL DO ATIVO

São Paulo-SP 31 de dezembro de 2020

295.218,64
272.151,64
307,11
10,00
271.834,53
75,15
255.263,79
16.495,59
9.308,97
8.910,00
398,97

OUTROS CRÉDITOS

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis
Móveis e utensílios
Telefone
Equipamento de Tecnologia e Informática
Instalações
(-) Depreciações, Amort e exaust. Acum.
(-) Deprec. Acum. De moveis e utensilios
(-) Deprec. Acum. De Equip de tecn e Inf
(-) Deprec. Acum. Telefone
(-) Deprec. Acum. Instalações

2020

4C

12.250,00
12.250,00
691,42
691,42
691,42
28.859,50
13.673,48
1.117,63
12.613,39
1.455,00
(28.168,08)
(13.673,48)
(12.613,39)
(1.117,63)
(763,58)

295.910,06

2019

CONTAS

PASSIVO

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações Tributárias
PIS s/ Folha
IRRF a recolher
ISS retido a recolher
CSL, COFINS e PIS a recolher
Contrib. Sindical a recolher

345.868,74
298.561,91
307,11
10,00
298.244,80
73,58
93.427,09 Obrigações trabalhistas e previ.
196.073,40 Obrigações com pessoal
8.670,73
Salários e ordenados a pagar
Autonomos a pagar
33.548,80 Obrigações previdenciarias
32.511,29
INSS a recolher
1.037,51
FGTS a recolher
Provisões
13.758,03
Provisão de férias
Provisão de encargos sociais
1.500,00
Provisão de Pis s/ folha de pagamento
1.500,00
8,03 Outras Obrigações
8,03
Contas a pagar
Contas a pagar
12.250,00 Alugueis a pagar
12.250,00
C/C diversas
836,86 C/C Fundo Vicentina de Carvalho
836,86
836,86
28.859,50 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13.673,48
1.117,63 Patrimonio Social
12.613,39
1.455,00 Déficit/Superávit do exercício
(28.022,64)
(13.673,48)
(12.613,39)
(1.117,63)
(618,14)

346.705,60

NE
5

6

TOTAL DO PASSIVO E PL

2020

2019

58.119,55
1.690,31
99,00
853,58
18,47
719,26
-

40.788,92
385,97
98,23
233,44
19,89
34,41
-

11.556,45
200,01
200,01
2.479,44
1.885,44
594,00
8.877,00
6.600,00
2.211,00
66,00

10.889,82
200,00
200,00
2.619,82
2.014,01
605,81
8.070,00
6.000,00
2.010,00
60,00

44.872,79

29.513,13

17.802,13
5.552,13
12.250,00
27.070,66
27.070,66
-

22.283,30
10.033,30
12.250,00
7.229,83
7.229,83
-

237.790,51

305.916,68

306.362,68

257.808,82

(68.572,17)

48.107,86

-

295.910,06

-

346.705,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Marcia Kalvon Woods
Presidente
CPF 245.867.998-62

Silvia Zanotti Magalhães
1ºTesoureira
CPF 171.035.148-95

Ao longo de 2020 a SAAP contou com o apoio de organizações e pessoas para a
realização de suas atividades. A SAAP agradece a contribuição feita e por compartilhar da nossa missão de melhorar a qualidade de vida dos moradores e frequentadores de Alto dos Pinheiros.
Dr. Flávio Luiz Teixeira, Delegado Titular do 14o DP
Cap. Pettinato, Comandante da 1ª Cia PM
Acácio Miranda, Subprefeito de Pinheiros em 2020
Ivana Queiroz, Presidente do Conseg de Pinheiros
Aster
Alfa Realty
BUCC
Cia City
Colégio Santa Cruz
Colégio Vera Cruz
Comgás
Clube Alto de Pinheiros
Instituto Caça-Fome
Fundação José Luiz Egydio Setúbal
Local Imóveis
São Paulo, 10 de março de 2021.

Donizetti Aparecido Soares
Contador
CT - CRC - 1SP 112.619/O-4
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