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SAAP – 08/2015                                         São Paulo, 15 de junho de  2015 
 

 
 
Issao Hino e Regina Lúcia de Souza 
Depto. de Engenharia e Tráfego Oeste 1 
CET – Companhia de Engenharia de Trafego 
 

 
REF: Demandas de melhorias para o Bairro de Alto dos Pinheiros 
 
 
Prezados,  
 

A Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros - SAAP, organização sem fins lucrativos 

fundada em 1977 por moradores preocupados em zelar pela qualidade de vida no 

bairro de Alto dos Pinheiros, vem por meio deste oficio, e, com base na reunião 

realizada em nossa sede no dia 13 de maio de 2015 entre representantes da SAAP e 

da CET, solicitar melhorias na sinalização de tráfego das ruas do Alto dos Pinheiros. 

 

Está descrito a seguir, seis dos pontos críticos identificados pela associação com base 

nas reclamações feitas por moradores e frequentadores do bairro, para qual pedimos 

a atenção, por serem itens de encaminhamento mais objetivo que não requerem 

estudos de viabilidade e grande complexidade.  

 

Esperamos contar com a cooperação da CET na resolução destas demandas 

identificadas, bem como nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais 

dúvidas.  

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Maria Helena Bueno 

Presidente  
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Demandas de Melhorias na Sinalização do Tráfego no bairro  Alto dos Pinheiros 

 
 
1. Semáforo ou lombada eletrônica no 

cruzamento das avenidas Antonio Batuira e 

Semaneiros.  A Avenida Antonio Batuira de alta 

circulação de veículos é usada como porta de 

entrada no bairro de quem vem da Marginal 

Pinheiros e seu cruzamento com a Av. dos 

Semaneiros de quem quer sair do bairro para a 

marginal também com um número grande de 

veículos circulando o que faz com que os 

motoristas se arrisquem entrando numa ou noutra 

avenida de qualquer maneira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Faixa de pedestres na Praça Panamericana 

com Av. Manuel José Chaves: foi colocado 

recentemente um semáforo para pedestres na 

Av. Manuel José Chaves, quase esquina com a 

Praça Panamericana. Entretanto, ficou faltando 

colocar uma faixa de pedestres entre o canteiro 

central da mesma avenida e a Praça 

Panamericana. 

 
 
 
 
3. Pintura de lombadas 

Identificamos as seguintes lombadas do bairro que 
representam risco de acidentes, por falta de 
pintura.  

 Rua Oquirá  na altura dos números 394, 296 e 

118 

 Rua Japiaçoia na altura do no. 410 

 Rua Engenheiro Sá Rocha entre a Japiaçoia e 

a Rua Boquim  
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 Rua Arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues na altura dos números 354 e 428 

 Rua Zapará  

 Rua Bennet na altura dos números 911 e 991  

 
4. Placas tortas e faltantes na Praça Ignez Pestana: na praça Ignez Pestana tem  

uma placa completamente torta e caindo para o lado da Av. Diógenes Ribeiro de 

Lima; uma placa torta na própria praça com indicação para quem vem da Rua 

Belini para a praça e falta uma indicação de seguir pela direita em uma ilha da 

rua Oquirá para quem chega na praça. 

 

5. Sinalização horizontal no cruzamento da Avenida Pedroso de Morais e 

Semaneiros: muitos carros que vêm da Pedroso de Morais no sentido Pinheiros 

para a Praça Panamericana viram à esquerda na Av. dos Semaneiros para 

entrarem na Marginal Pinheiros. Os carros param para esperar o farol abrir e 

pegar a Semaneiros muitas vezes em fila dupla atrapalhando o trânsito da Av. 

Pedroso para quem quer seguir em frente. Os carros desavisados que ficam nesta 

pista precisam mudar de pista que tem alta velocidade, com risco de acidente. 

Solicitamos a sinalização na via identificando e designando uma pista para 

conversão à esquerda, e as demais  com pintura de sinalização na via designando 

a pista para quem irá seguir em frente. Acreditamos que com esta simples 

sinalização melhoria o fluxo no local.  

 

6. Sinalização horizontal na Av. dos Semaneiros no trecho entre a rua Alberto de 

Faria e a rua Antonio de Gouveia Giudice : em horário de pico os carros param 

desordenados impedindo a entrada à direita para quem quer ir para a Antonio de 

Gouveia Giudice. A pintura no piso com seta indicando que a pista da direita é 

para virar à direita ajudaria a diminuir o número de veículos no horário de pico. A 

Av. dos Semaneiros tem largura para 3 pistas. 

 
 

 


