BALANÇO DA GESTÃO
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2016
Desde o início de seu mandato, em setembro de 2014, a
diretoria da SACJ vem atuando em prol da preservação do
bairro da Cidade Jardim para que seus moradores possam
continuar usufruindo de qualidade de vida.
Em 2015, sua atuação foi focada no Projeto de Lei 272, a Lei
de Zoneamento, que a Prefeitura apresentou na Câmara
Municipal em junho de 2015.
Nesse sentido:
• Participou de todas as audiências públicas que envolviam as
mudanças propostas para a Subprefeitura do Butantã, onde a
Cidade Jardim está inserida.

Balanço da Gestão
• Contratou um arquiteto urbanista – Ivan Maglio (PPA) -,
que elaborou as propostas de mudanças ao Projeto de Lei
272 apresentado pelo Executivo em junho do ano passado
na Câmara Municipal.
• A primeira proposta foi avaliada pela diretoria e mudanças
foram solicitadas. O novo projeto, com a incorporação das
sugestões da diretoria foi objeto de debate – convocado
pela entidade - com o relator da proposta que tramitava na
Câmara, Vereador Paulo Frange.
• Novas alterações foram introduzidas e em outubro de 2015
a SACJ tinha o seu projeto final.

Balanço da Gestão
Entre os pleitos da Sociedade Amigos da Cidade Jardim
(SACJ) que foram atendidos, destacam-se:

1) A transformação da rua São Valério em ZCOR 1 (Zona
Corredor 1);
2) A substituição de uma ZEU (Zona de Estruturação Urbana)
no início da Av. Tajurás por uma ZM (Zona Mista);
3) A manutenção como ZCOR 1 (Zona Corredor 1) do trecho
da av. Morumbi entre a av. Francisco Morato e a av. Oscar
Americano;
4) A substituição de ZER 1 (Zona Estritamente Residencial 1)
para ZCOR 2 (Zona Corredor 2) na rua Alcebíades
Delamare;
5) E a manutenção das avenidas Begônias e Magnólias como
ZER (Zona Estritamente Residencial).

OUTRAS ATIVIDADES
• Reuniões junto à Secretaria de Segurança Pública com duas
propostas para reforço da segurança na região;
• Reunião com a CET e Procuradoria Geral do Município para
apresentar o projeto Bairro Protegido;
• Levantamento de orçamentos para projetos de segurança
no bairro da Cidade Jardim;
• Participação e contribuição com o movimento Aviões no
Morumbi. O objetivo é a alteração de rotas de aeronaves cujo
tráfego foi intensificado no Morumbi, Cidade Jardim e
arredores;
• Participação da Sociedade Amigos da Cidade Jardim
(SACJ), pela primeira vez, em conjunto com o Varandas e o
Parque Alfredo Volpi, da Campanha do Agasalho/2016,
organizada pela Distrital Sudoeste da Associação Comercial
de São Paulo. Foram arrecadadas em torno de 250 peças;
• A SACJ passou a fazer parte, agora em agosto, do Conselho
Gestor do Parque Alfredo Volpi.

