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Registro da reunião sobre a proposta da Prefeitura para a mudança de 
Zoneamento em Alto dos Pinheiros 
 
No dia 24 de novembro de 2014 a SAAP realizou uma reunião com seus associados e 
moradores do distrito de Alto dos Pinheiros a fim de informar e discutir os pontos 
críticos identificados na proposta elaborada pela Prefeitura para mudanças na Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), ou seja o  zoneamento da cidade e 
em particular do nosso distrito. 
 
A premissa de toda ação da SAAP, desde a sua criação em 1977, é a preservação da 
Zona Exclusivamente Residencial (ZER). 
 
Ignez Barretto, arquiteta e presidente do Conselho da SAAP, fez uma apresentação  
sobre o estado atual da revisão do Zoneamento. A apresentação foi elaborada com 
base nas informações divulgadas pela Prefeitura em seu “Caderno de Propostas” e 
“Mapa do Zoneamento da Subprefeitura de Pinheiros”, e nos estudos desenvolvidos 
pela arquiteta Ana Cecilia de Arruda Campos, contratada pela SAAP especialmente 
para esse trabalho.  
 
Ignez discorreu sobre os três pontos críticos identificados na proposta feita pela 
Prefeitura para a nova LPUOS, que foram: 
 

1. Eliminação das restrições convencionais de loteamentos. A nova lei 
pretende eliminar a prevalência das restrições dos loteamentos já implantados 
em relação aos novos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo. 
Por exemplo, as regras que regem parte dos lotes de Alto dos Pinheiros que 
foram implantados pela Cia City, que são mais restritivas que o zoneamento da 
região. A SAAP se posiciona contra a mudança pois entende que a restrição 
pelo loteamento original é uma garantia para manter as características de 
bairro. A SAAP já assinou um manifesto em conjunto com as outras 
associações de bairro residenciais contra essa proposta.  

 
 

2. Zona Corredores – ZCor:  
a. Ampliação do número e dos tipos de serviços e comércios 

permitidos em corredores. A nova lei propõe modificar o uso dos 
corredores de serviços existentes no bairro, ampliando-os para permitir 
mais comércios e outros serviços. A SAAP não concorda que exista 
somente um tipo de ZCor para a cidade inteira. Defendemos que isso 
deve ser discutido regionalmente e que em bairros residenciais isso 
seja mais restritivo. 

 
b. Fim da faixa de 40m. A nova lei propõe eliminar o conceito de corredor 

restrito a uma faixa de 40m e irá considerar como componente do 
corredor o lote lindeiro, independente da profundidade do lote do 
corredor. A SAAP está de acordo em respeitar o limite do lote para a 
implantação da edificação no corredor, desde que respeitadas as 
restrições do loteamento, contratuais, taxa de ocupação, recuos e altura 
da edificação.  
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c. Implantação de ZCor no trecho da rua Japiaçóia entre a praça São 

Gonçalo e a praça Ignez Guimarães S. Pestana. A SAAP não aceita 
a implantação da ZCor onde hoje é uma ZER em ótimo estado, sem 
nenhum comércio ou serviço instalado. 

 
d. Novo ZCor na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. A SAAP entende 

que essa via corta o bairro no sentido longitudinal e a mudança de uso 
irá impactar bastante a ZER. Ao longo dos últimos 10 anos o uso 
residencial se manteve e hoje encontramos imóveis residenciais novos 
ou reformados, mas também imóveis vagos e deteriorados. Existe 
também uma demanda antiga para que essa avenida se torne um 
corredor de comércio e serviço. Presentes na reunião havia 13 pessoas 
que residem ou possuem imóveis na Av. Diógenes e que se dividiram 
entre opiniões favoráveis e contrárias à mudança de zoneamento.  
As pessoas que foram contra a mudança do zoneamento alegaram: 

i. a alteração irá piorar ainda mais a qualidade de vida na rua e 
em seu entorno, com maior ruído e movimento que o atual; 

ii. que desejam continuar residindo na Diógenes e que ao invés de 
ceder a outros usos seria preferível lutar para retirar os ônibus 
de grande porte que transitam pela via; 

iii. que a mudança de zoneamento não será solução de segurança 
para as casas vazias do local, uma vez que os serviços não 
funcionam durante os finais de semana e seria uma via deserta 
nestes períodos; 

iv. se abrirmos este precedente o bairro perderá suas 
características de ZER que o tornam tão valorizado.  

As pessoas que se manifestaram a favor da alteração, acreditam que: 
i. a via se tornou rota de passagem e a qualidade de vida é baixa 

para se morar; 
ii. as pessoas não conseguem sair da garagem por causa do 

trânsito local; 
iii. existem casas vazias, o que traz insegurança, e a mudança de 

uso melhoria a ocupação; 
iv. existem casas que já estão sendo usadas como serviço; 
v. flexibilizar o zoneamento mas para ser uma ZPR que é mais 

restritiva em relação ao uso que a ZCor; 
vi. flexibilizar para permitir a construção de condomínios e prédios 

residenciais baixos de 3 andares; 
vii. propor novo projeto que busque revitalizar a avenida para torná-

la mais bonita. 
Sem consenso neste item, a SAAP irá estudar alternativas para elaborar 
uma contraposta para a ZCor na Av. Diógenes que busque contribuir 
com a melhoria da qualidade de vida no bairro e não sua degradação.  
 

3. Zoneamento no entorno das ZER, com a unificação das diferentes Zonas 
Mistas e Zona Centralidade, que ainda não foram explicitadas pela Prefeitura. 
A SAAP irá defender que permaneçam a diferenciação das Zonas Mistas 
atuais, pois tememos pelo adensamento no entorno da ZER, que pode trazer 
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pressões e impactos negativos ao nosso bairro. Também buscaremos obter 
mais informações sobre as Zonas de Centralidade que estão sendo sugeridas 
para a região. É muito importante garantir mecanismos de transição (usos e 
parâmetros construtivos) para a proteção das ZER. 

 
 
Próximos passos e encaminhamentos estabelecidos com base nos assuntos tratados 
na reunião: 

1. A SAAP estudará alternativas à proposta da Prefeitura de tornar a Avenida 
Diógenes uma ZCor; 

2. A SAAP tem um canal de comunicação aberto com os associados e moradores 
via e-mail saap@saap.org.br ou pelo telefone 3814-9206 para receber 
sugestões e discutir o zoneamento; 

3. A SAAP encaminhará contrapropostas, conforme apresentadas na reunião, 
pelo formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura 
www.gestaourbana.sp.gov.br. A SAAP estimula que os moradores do bairro 
façam o mesmo, pois este é o canal oficial para receber sugestões e 
contrapostas.  

4. A SAAP participará da oficina para a Subprefeitura de Pinheiros que será 
realizada no dia 6/12 e estimula que os moradores do bairro compareçam. 

5. A SAAP analisará a minuta da Nova LPUOS que será divulgada a partir do dia 
15/12, quando ficarão mais claras as propostas da prefeitura para as 
mudanças de zoneamento no nosso bairro. Somente a partir de então a SAAP 
poderá finalizar a análise e a elaboração de suas contrapropostas, que serão 
compartilhadas com os associados e moradores. Estas contrapropostas 
deverão ser encaminhadas à prefeitura nas Audiências Públicas, e a SAAP irá 
utilizar estratégias adicionais caso se faça necessário para garantir o sucesso 
na nossa luta de preservação da ZER e da qualidade de vida do nosso bairro.  

6. A SAAP continuará a fazer parte do grupo de Associações de Bairros 
Residenciais, realizando ações conjuntas com essas associações na defesa 
dessas características comuns.  

 
É importante ainda ressaltar que a SAAP só pode realizar este trabalho graças às 
contribuições financeiras de nossos associados e ao trabalho incessante e dedicado 
de nossos voluntários. Precisamos dessas contribuições para contratar serviços úteis 
a todos os moradores do bairro. Por isso aproveitamos a oportunidade para agradecer 
a sua preciosa contribuição e confiança na SAAP. 
 
Agradecemos a presença e a contribuição de todos na reunião sobre este tema. 
Podem ter certeza que a SAAP continuará lutando pelo nosso bairro, como fez nos 
últimos 37 anos, servindo nossa missão.  
 
Missão da SAAP 
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 
residenciais do bairro, valorizando a boa convivência e cidadania e promovendo o respeito 
mútuo, ao bem público e ao meio ambiente. 
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