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JUSTIFICATIVA

A cidade de São Paulo possui 30 (trinta) pontos de alagamento crônicos,
conforme matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo em
09/02/2007(matéria anexa).
Esses pontos de alagamentos considerados crônicos, tal a reincidência dessas
ocorrências nesses locais, incluem ruas e avenidas, a maioria de intensa
circulação de veículos. Essa classificação de pontos de alagamento crônicos é
feita pelo próprio Centro de Gerenciamento de Emergências — CGE da
Prefeitura, que inclusive lista os endereços desses locais, bem como produziu
um gráfico identificando os mesmos.
A própria CET — Cia. de Engenharia de Táfego, já sugere rotas alternativas para
evitar engarrafamentos quando da ocorrência de chuvas fortes na capital, e tem
identificado quais são os locais em que essa ocorrência se dá com maior
freqüência.
Também é fato que não se pode desconhecer, o tamanho da gigantesca frota de
veículos que hoje circula pelas vias públicas da capital, da ordem de 6.500.000
(seis milhões e quinhentos mil) veículos, entre eles automóveis particulares,
ônibus do sistema de transporte coletivo urbano, fretados e veículos de carga
pequenos, médios e de grande porte.
Também é sabido que os atuais congestionamentos da capital, estão na média de
mais de 100 kilometros, com picos atingindo 150 e até 180 kilometros nos dias
úteis, sem considerar os efeitos multiplicadores dos congestionamentos quando

•	 existem vias alagadas em razão das chuvas, comuns na capital no período da
primavera, verão, com ocorrências menores até no próprio outono e inverno.
Desta maneira, o presente projeto de lei tem por objetivo informar os usuários
das vias públicas e demais cidadãos, sobre os pontos de alagamento da cidade,
evitando-se transtornos, acidentes, prejuízos e até tragédias pessoais com perd
de vidas, bem como melhorar a fluidez do trânsito para que as pessoas pos m
chegar ao seu destino com segurança e no menor espaço de tempo possível.
De igual modo, a existência de um sistema eficiente de sinalização das vias
alagadas e das áreas afetadas pelos alagamentos, pode evitar futuros gastos em
decorrência de processos judiciais movidos contra a Municipalidade, em
decorrência de eventuais prejuízos que os cidadãos venham a sofrer nas vias
afetadas pelos alagamentos. Tais recursos economizados pelo erário municipal,
poderiam ser usados em obras de combate e prevenção às enchentes.
Estes são os motivos que me levaram a elaborar o presente projeto de lei, que
submeto à análise e aprovação dos demais Nobres Pares, tendo a certeza que
com sua aprovação, estaremos dotando o Município de um instrumento eficaz de
orientação dos motoristas e usuários das vias públicas em casos de alagamentos,

Gabinete Vereador Francisco Chagas



Às Comissões competentes.

FoiNa rh°	  cb proc.
Câmara Municipal de álliPaulpai-  09 

Vereador Francisco efteto Palwrtentar

. 800.4013

bem como evitando gastos desnecessários ao erário público para ressarcimento
dos prejuízos provocados pelas vias alagadas aos motoristas e transeuntes,
colaborando na mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

Sala das Comissões em,

Gabinete Vereador Francisco Chagas
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100.406Cidade de SP tertit:-4
30 pontos crOirfkiós.
Prefeitura afirma que esses são os locais onde normalmente
há interdições, parciais ou totais, em razão dos temporais

• Governo Gilberto Kassab
(PFL) diz haver planos para
obras em 18 dessas áreas,
mas apenas uma está sendo
executada atualmente

ROGÉRIO PAGNAN
DA REPORTAGEM LOCAL •

A cidade de São Paulo tem
. pelo menos 30 regiões —entre

ruas e avenidas— que normal-
' mente alagam em dias de diu-

. va.- São pontos de alagamento
considerados crônicos pelo
CGE (Centro de. Gerenciamen-
to de Emergências), que chega
a registrar mais de 600 durante
todo o ano no município.

•
. EM toda a temporada de chu-

vas, segundo o órgão, esses lo-
cais causam transtorno ao
trânsito com necessidade de
bloqueio parcial ou mesmo to-
•tal. O CGE não divulga a quan-
tidade de vezes que cada um
desses pontos alagou nos últi-
mos aná, irias afirma que são
problemas "históricos".

' •Dessa lista de 30 pontos, não
há projeto nem previsão de
obras para 12 deles. Em só um
caso a prefeitura informou es-
tar reali7ando obras: um reparo
na drenagem do cruzamento
das avenidas Celso Garcia e

•Dr.CostaValehte (zona leste).
Segundo a prefeitura, ein ou-

tras quatro regiões as obras es:-
tão em licitação; em duas, ,às
obras foram suspensas para
correção do projeto; em outia
há projeto, mas ainda : Tião foi_
feita a concorrência pública. ."

Em: dez pontos, a prefeitura
afirma conseguir resolver o
problerna de alagamento coma
limpeza de rios e boça4-:de.-1-91?9'.:'
(veia. quadro

' todos os 30 pontos).':'
• O levantamento foi realizado
! a partir do crUzairientO.doS -da:»
, dos do CGE e da Secretátia Mu-,

nicipal de Infra-Estrutura.
• bana e Obras responSáVeLpe-

la organização dá projetoS-de
Obras viáfiãs:. As irifol'inações'
foram solicitadas aos órgãos
pela Fólha.

'Extremamente caras'
As obras para oito dessas re-

giões são Consideradas 'pela $e-
cretaria de Infra-Estriitura co-
mo "caras" ou 'extremamente
caras!'. Não ha nem MéSino um !
valor exato. E tratado corno na •

. casa dos bilhões de reais. A pas-
ta tém cerca de R$ 500 milhões
anuais para investimentos.% 	 .

Um exeMplo desses lotais
críticos é o cruzamento das
ruas Amarantina e COnchila, I

zona norte da. cidade. "Obra
enorme e onerosa. Depende da
desápropriaçãO de 6 kin de
ruas; colho casas. [A solução es-

•lá] Em estudos'', informa a se-
cretaria ao ser Cluestioriada.':

EM novembro do ano passa-
•do, em Meio a transtornos cau-
sados por fortes chuvas, o PM.:
feitO . Gilberto .kassáb
chegou a afirmar praticamente.
ó que OS núnierá revelam ago,

, Ta: que TiâOviainna's.O1W,a6
*luas enchentes.	 ' • •
• "Desde a época de Anchieta,

•'nos seus escritos, têm relatos
de áreas da cidade inundadas",

:•.arn'in.64 ele,	 no.dja. segtiin-
te 	 a 0CIRNgg',%,!
/ ,D secretário de InfrEstru

• tiio;'riviai:corp.:04.1.di-iiâe'liiaii7
co; não quis dizer Sé Kssab es-
tava cá-há ai).. afirmar não éxiS.-
tir cura pai-a:á enchentes:Dis-
se preferir tralc;'alliár para ten-
tar amenizar o problema a ficar
discutindo Se ele tem SoltiOo.
•O seéretáridafirnia que à so-

luçãd'é priárizir Od:lodálá onde .
:existe,' risco 'cie mortes e;ainda,
os ilué são mais nevrálgicos pa-
ra o trânsito da capital:

Esse Seria o Cão da região do
vale 'do 'AnhangabaU," Segundo
ele, que teve sua obra anuncia-

' da no."MêS passado pelo prefei-
to. O local-riãO -tem .'enchérités
desde o ano 2000: • 	 •• 161.
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• 'Irada foi pro brejo' . . •	 •

Sem cOnhecer'os rráfrieros da
prefeitura, o especialistaeinhi-:'

- dráulica e .sanearrientà básico
• João FranCisco Soares, 63, afir-.

mou considerar os problemas
de alagamento em São Paulo al-
go praticamente sem solução.
"O problema mãe e o uso e a.
ocupação do solo: Infelizmen-
te, àyaêafoiprá brejo."

-teria éitiè
ver população, coías que sao.-
praticainente-irWiMrei:S..0 ho-:
rhéM. deStrUiii7,05-S piSCitiões . ria-

Agára'. precisa gastar for:
turiaá;

artificiaiS,Olha	 .
:dó" .	 .	 .

'1'"g	 ,RJt
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Centro de Gerencianiento de Einergências lista a$ 30 ruas e avenidas rnatsproblem4ticas da tapital
.	 .

•
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Mara Munici al cie São Paulo
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ZONA NORTE

26) Av. Olavo Fontoura' : • :*

(altura do n:2 1200) -
Ambos os sentidos	 •
21)Av:Aittonio Munhoz
Éonilha x— ,
av. Nossa Senhora dó t5
Ambos os sentidos " •

•28) it• Alierantire r.
onchilia	 :.

Ambos os sentidos
29) Ay.Cuzeiro .dO Sul xi
Darzan
Sentido OikainéntQ
30 . Màrg,Mê

"í •

Sentido'Castello Brancd ;•;.

	

:	 ""-•
• • 
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•fi ZONA SUL . _.
Ibk 17) Av. Maria Coelho do

1

1

:" • Aguiar x
" Pça. Alceu Amoroso Lima

, • Sentido centro.
18) Av. Guarapiranga

. (stiopping Sesta)	
!

Ambos os sentidos .
. 19) Márg. Pinheiros x pte:

João Dias	 -•,, •-• ! •,',	 .
Sentido Casteilo Branco • .
20)1W. Interlagos

Pa9t.10S.to sali.:

'Sentido báirrb "" -" -.• * -..•
j n) Av. Roque Petronl : ' •
"'• Júnior g ••••. '?.'", . • *".. 	 :

av. Santo Arnarii	 •,

• ;Ambos os Sentidos . • ''' •
72) MaN• Fínheir0S x r. .., ,

..- Acari •	 ". .. n" ''. ..;,; ;. .
,	 Sentido Castelld Branco...
f4g ...23) Av. Dr. Ricardo Jafet x
`• viark Sabá
0." Sentido Saritos:
* 24) Av. Dr. Ricardo Jafet i
.J. r. Mário Vicente

Ambas os sentidos -.''' '.. ..
IN 25) Av. Prof. Abfaão de .• *.
x- 'Morais g av. Bosque da

o
Saúde .

'	 •	 ..
, ... Sentido Santos
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1
 i) AV. Áricándirá x i..

Sentido São Mateus 	 .
• . 2) Radial Leste x viad. 	 •

1

1
 Guadalajara	 .

Ambos os sentidos
3) Av. Prof. Luís Irdcl0
Anbaia Melo x viad. Grande
São Paulo	 ..

•Sentido ipiranga	 .

4) Av. Aricanduya x av.
4.., Itaquera

Sentido São Mateus -.,
I 5) Av. Celso Garcia x r. Dr.

Costa Valente
Sentido bairro

•

• ZONA OESTE	 .
g,ã 19) Marg. Tietê x av.
„4 1 Alexandre "Colares . 	 .
IN Sentido Castello Branco

11) Av. Eusébio Matoso x4,4gg. Pça. Jorge de Lima
NS1 Sentido bairro
N.+ 12) R John Harrison x

i
e Po. Renê Barretd
• 1 Sentido único

13) R. Alves dos Santos x

ri r. Prof. Indalécio de Mello
Sentido único .

j; 14) Av. Rebouças x
.`,;.;zâ.• av. Henrique Schaurnann

j
Sentidq bairro	 .	 :.•
15) Pça. Panamericana x

ri av. Pedroso de Moraes_
.,k.. Ambos os sentidos -

16)Ak Pornpffla x r. Turiaçu -
Ambosw..,	uos os sentidos •

tn CENTRO
1'4 6) Av. do Estado x Pte. da

Fepasa
5'5..5...4! Ambos os sentidos

7) Pç.a. da Bandeira x
viad. Dr. Eusébio Stevaux
Ambos os sentidos .

k.A. 8)R Maria Dornitila x r. da
Figueira
Ambos os sentidos
9) Marg. lieté x Pte. das
BandeIras

1. Sentido Castelo Branco




