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Roupa nova para o zoneamento

pontuais e as votações ocorrido em dezembro e fevereiro, 
meses propícios à dispersão. 

Mas a data de votação não é a questão central. O ponto 
frágil é a aprovação de uma lei possível e não da lei ne-
cessária ou mesmo desejável. O que é grave, e se verá nos 
próximos anos, é a manutenção de um modelo de lei ana-
crônico que não está à altura dos desafios atuais e futuros 
da cidade, que já estamos enfrentando e pagando com 
dinheiro e qualidade de vida. Uma lei que em vez de apro-
fundar e acelerar as transformações contidas no Plano 
Diretor, as atenua, fazendo com que haja um sentimento 
de perda de oportunidade. Vale lembrar: retroceder sacri-
fica e custa mais que qualquer dor de crescimento.

São Paulo tem a mesma Lei de Zoneamento desde 1972, 
e esta é, ainda que a mais completa, apenas mais uma de 
suas inúmeras revisões. Esta longevidade não seria ruim 
não fosse o fato de que a lei, mesmo recebendo roupas 
novas, foi sendo afastada do cidadão, violentada, remen-
dada, modificada pontualmente ao sabor de interesses 
circunstanciais, motivos pelos quais já não responde às 
necessidades atuais, exigindo sua alteração estrutural. 
Não há mais espaço para um zoneamento que vê a cidade 
como colcha de retalhos.

Insistir num modelo que iguala o inigualável, confunde 
zonas gerais com áreas de interesse específico, mantém 
um número excessivo de zonas estanques numa cidade 
que é dinâmica e flexível, que trata a cidade lote a lote e 

A Câmara Municipal vota a Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo de São Paulo, a poderosa Lei de 
Zoneamento - a mais popular das peças do marco 

regulatório do planejamento urbano da cidade, pois seus 
efeitos são imediatos. Trata-se de um instrumento fun-
damental para a materialização das diretrizes do Plano 
Diretor de 2014 e, portanto, para a construção da qualida-
de de vida do paulistano. Aliás, do brasileiro, uma vez que 
boa parte dos municípios acaba a usando como exemplo.

Louve-se a adoção pelo Executivo e pelo Legislativo de 
um intenso processo participativo na discussão da cida-
de com seus cidadãos que, mesmo pequeno em termos 
proporcionais, consagrou uma metodologia que não re-
trocederá. Também o esforço em contemplar interesses 
específicos legítimos, que sempre correm o risco de se-
rem atropelados pela força avassaladora de maiorias cor-
porativas. Lamenta-se, no entanto, que neste processo 
rico as negociações ainda tenham se dado sobre questões 
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se serve de tabelas de uso em detrimento de parâmetros 
de incomodidade são os elementos principais destas fra-
gilidades. Enfim, mantém-se a lei do ‘pode, não pode’ e 
perde-se a oportunidade de fazer a lei do ‘como pode’, 
indutora de desenvolvimento e construção de qualidade 
de vida que tanto aguardamos.

Ainda que operacionalize pontos do Plano Diretor 
como a zona rural, incentivo a construções sustentáveis, 
valorização de áreas privadas de uso público e a associação 
entre densidade e infraestrutura, o fato é que pouco avan-
çou, por ser a lei possível, em questões importantes como 
o parcelamento do solo (densidade, preço da terra, regu-
larização fundiária de áreas periféricas), a geomorfologia 
da cidade (enchentes, ilhas de calor, áreas de risco), gover-
nança e atividade econômica (descentralização, trânsito, 
transporte) e legibilidade (compreensão e aceitação pela 
sociedade, aprovações, combate à corrupção).

Não obstante, que não se demonize o Executivo e seus 
técnicos ou o Legislativo e seus políticos. Estes lá estão 
para ir ao limite do possível, e foram. Fizeram muito bem 
o seu trabalho e merecem todos os nossos cumprimentos. 
Cabe a sociedade, movimentos sociais, universidades, 
imprensa, corporações, mercado, jovens, indicar quais 

são os novos limites e, aparentemente, estamos indican-
do limites muito curtos, pouco ambiciosos.

Ao assumir a opção, que é nossa, pelo possível, pela 
contemporização, se dá margem ao individualismo e à 
falaciosa manutenção de privilégios que já acabaram faz 
tempo. No fundo, se dá margem ao retrocesso. Onde está 
a São Paulo pujante, diversa, acolhedora, ágil, empreen-
dedora, democrática que recebemos dos paulistanos do 
século XX? No que a estamos transformando? 

Para obter essas respostas, não basta uma lei: é pre-
ciso abrir os olhos, os corações e perceber que é chega-
da a hora de abrir mão de parcela do paulistano´s way 
of life, fantasia criada na década de 70 e que de fato 
nunca se realizou. A superação do impasse paulistano 
exige espírito público e a compreensão de que avançar 
custa esforço e sacrifício. Por isso, que se resgate o es-
pírito de união para a construção de uma cidade con-
temporânea, compacta, acessível, justa, dinâmica, des-
centralizada, inclusiva e bela.
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