Contribuições Programa de Metas da Prefeitura 2021/24
A SAAP – Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros é uma organização constituída
pelos moradores do bairro há mais de 40 anos com o propósito de unir esforços na
preservação das características residenciais e buscar por melhorias para a
qualidade de vida de todos que residem e frequentam o Alto dos Pinheiros.
Adoramos nosso verde e atuamos para a preservação das praças e das características
de bairro jardim, e hoje estamos entre os bairros mais arborizados de São Paulo.
Intermediamos o diálogo entre moradores, empresas e poder público, buscando
soluções e melhorias para os problemas do bairro - seja de zeladoria, mobilidade e
segurança. Foi assim que celebramos o convênio inédito com a Secretária de
Segurança Pública do Estado de São Paulo para colocação de câmeras inteligentes e
que conquistamos uma ciclovia que corta nosso bairro. Tudo isso com muito trabalho
voluntário dos moradores do bairro, que exercem sua cidadania na SAAP.
Hoje temos 253 associados (indivíduos, condomínios e empresas) que representam
cerca de 1.600 famílias que apreciam e contribuem com nossas ações.
Vimos por meio desta apreciar o Programa de Metas apresentado pelos gestores
da Cidade de São Paulo.
Acreditamos não só na participação cidadã, mas que a sociedade civil organizada
pode colaborar com o poder público na construção e implantação de soluções para os
problemas da cidade. Considerando nosso conhecimento e atuação de mais de quatro
décadas no Alto dos Pinheiros, estamos nos colocando à disposição para atuar junto à
Prefeitura para execução dos programas de metas.
Listamos abaixo nossas sugestões:
1. SP Ágil – Meta 41: Estimular a mobilidade de maneira segura para a população,
com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta.
Nosso bairro Alto dos Pinheiros é muito bem servido de ciclo vias e ciclo faixas
porém a mais importantes para ser implantada é a da travessia da Ponte da Cidade
Universitária, que não sabemos se está programada e estudada sua implantação.
2. SP Global e Sustentável - Meta 60: Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade
ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público.
Implantar 8 novos parques municipais.
 Sugerimos que um dos parques seja a Praça do Pôr do Sol.
Concebida como uma praça de contemplação dentro de uma zona estritamente
residencial, a Praça Cel. Custódio F. Pinheiro ganhou notoriedade ao longo das
últimas décadas pelo lindo pôr do sol que pode ser apreciado a partir de seu gramado
de topografia em declive. Com a fama, a frequência do local cresceu, mas a
infraestrutura para receber os visitantes não.
A Praça, que costuma receber mais de 10 mil pessoas durante o final de semana sofre
com a falta de investimento e infraestrutura adequada. Vendedores ambulantes
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irregulares, estacionamento em local proibido, barulho, fogueiras, consumo de
drogas, calçadas das casas vizinhas usadas como banheiro são as denúncias
frequentes. A praça, uma das atrações turísticas de São Paulo, tornou-se um
problema para o poder público e para os moradores do entorno, e um risco para seus
frequentadores.
Alguns avanços foram feitos nos últimos anos para mitigar os problemas: melhoria na
iluminação, requalificação do parquinho infantil, colocação de câmeras inteligentes
ligadas ao sistema City Câmaras e Detecta e implantação de uma guarita de vigia, os
dois últimos doados pelos vizinhos. Todas estas ações foram articuladas unindo
esforços do poder público, empresas e sociedade civil organizada.
Com intuito de darmos mais um passo em trazer melhorias ao local, pedimos que seja
transformada em parque, como foi durante o período de 14 de agosto de 2015 até 20
de setembro de 2017, porém sem a finalização a sua implantação foi ineficaz. Com
esta ação, além do cercamento que já foi executado pela Prefeitura, a SAAP vê
grande potencial em construir novos arranjos de parceria público privada para
viabilizar as melhorias necessárias e recursos para a zeladoria desta importante área
verde da nossa cidade.
3. SP Global e Sustentável - Meta 62: Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade
ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público.
Plantar 180.000 novas árvores no Município.
 Sugerimos a colaboração com associações de bairro para implantação e
disseminação desta meta.
Um estudo realizado em 2020 mostrou que no território sob os cuidados da SAAP, a
cobertura arbórea ocupa 38,46%. Desejamos manter e expandir este percentual com
o manejo e plantio de novas árvores nativas e de porte que mantenham as
características de bairro jardim que o Alto dos Pinheiros sempre teve.
Assim, temos interesse em colaborar no Sistema de Gestão Arbórea, inventário, o
Portal de Arborização e podemos contribuir na sua implantação na região da SAAP,
bem como no plantio de novos exemplares.
4. SP Eficiente – Meta 70/72/74
Sentimos falta de uma meta que esteja relacionada com a gestão das
subprefeituras.
Nestas últimas décadas de relacionamento com a liderança que ocupava o cargo,
independente da filiação partidária ou preferências ideológicas, tivemos as mais
variadas experiências e aprendizados, que quando positivas, representaram avanços
importantes para as melhorias da nossa região. Com competência técnica e política
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em endereçar além dos problemas que surgem, mas questões mais complexas que se
agravaram ao longo do tempo.
Acreditamos que indicação de um Subprefeito deva ser pautado no conhecimento
e experiência em gestão pública, e que este deva almejar permanecer no cargo
durante o mandato todo. Não precisamos enfatizar a peculiaridade do cargo nos
tempos atuais, em que tem uma gestão operativa de muitos processos de obras,
zeladoria e fiscalização, com quadros técnicos cada vez menores e com mais pressão
e articulação com grupos de interesses diversos, mas também contam, como o nosso,
que buscam soluções tripartites e inovadoras para esta cidade e região em
desenvolvimento constante.
Além disso, durante a última gestão Doria/Bruno Covas foram quatro subprefeitos em
quatro anos na Subprefeitura de Pinheiros. Com a alteração tão frequente é muito
difícil manter e desenvolver ações com qualidade.
São Paulo, 28 de abril de 2021.
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