
 

 

 

 

 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. 

 
 

Of. 08/2020 – GAB/BSB/SP 
 
 

Ao Sr.   
EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - São Paulo – SP. 

 
Senhor Presidente,  
 

 

 

 

 

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa 

Excelência, para expor e ao final requerer o quanto segue.  

1 – Chegou ao meu conhecimento, por matéria 

publicada pelo portal G11, inexplicável redução dos investimentos em 

obras para o controle de cheias no Estado de São Paulo. 

 

2 – A matéria revela que: 

 

O estado de São Paulo deixou de usar parte do 
orçamento estadual para o combate de enchentes em 
2019. Dos 364 milhões previstos, foram gastos 220 
milhões, ou seja, 60%. Os outros 40% acabaram 

redistribuídos para outras secretarias. 

O mesmo ocorreu com o orçamento da Prefeitura de São 
Paulo. A gestão municipal usou 48% do valor 

previsto em obras anti-enchentes. 

Em nota, o governo do estado disse que um valor orçado 
não necessariamente fica disponível para 
investimento (Leia a nota abaixo). A Prefeitura alega 
que reforçou o bombeamento de água nos bairros que 

 
1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/15/estado-de-sp-deixou-de-usar-40percent-da-
verba-para-prevencao-de-enchentes.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/10/prefeitura-de-sao-paulo-usou-apenas-48percent-da-verba-para-prevencao-de-enchentes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/10/prefeitura-de-sao-paulo-usou-apenas-48percent-da-verba-para-prevencao-de-enchentes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/15/estado-de-sp-deixou-de-usar-40percent-da-verba-para-prevencao-de-enchentes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/15/estado-de-sp-deixou-de-usar-40percent-da-verba-para-prevencao-de-enchentes.ghtml


 

 

 

 

 
 

costumam alagar e que investe em limpeza de galerias e 
bocas de lobo. 

Na Zona Leste da cidade, há bairros alagados desde o 

final de dezembro de 2019. Caminhões estão no local 
bombeando a água, mas o problema parece não ter fim. 

Para conseguir se locomover pelas ruas do Jardim 
Noêmia, moradores improvisaram 'embarcações'. A 
capota de um veículo foi transformada em barco. 

"Quatro, cinco horas da manhã a gente tá aqui ajudando 
a comunidade pra ir trabalhar, criança que tem que ir no 
médico. A gente tá nesse sofrimento", relata o morador 

responsável pela "canoa". 

Pôlder 

A região fica na várzea do Rio Tietê. Como as casas e 
ruas estão muito coladas no leito, qualquer 

transbordamento causa transtornos. 

A solução foi a criação de um pôlder. Entretanto, o 

sistema não atende a toda a região. 

A obra era para estar pronta em dezembro, mas a 
promessa não foi cumprida. O governo do estado afirma 
que o a obra será concluída até julho, mas que o pôlder já 
está operando e evitando alagamentos. 

 

(grifamos) 

Outra revelação importante, trazida desta vez 

pelo portal Direto da Ciência2, levanta problema relativo às bases 

cartográficas: 

O relato sobre o desmonte do acervo de informações 
da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
(Emplasa) na reportagem “Gestão Doria desmantela 
acervos e bases cartográficas de planejamento 
urbano”, publicada por Direto da Ciência no dia 3, 
provocou reações de personalidades e entidades 
relacionadas ao assunto. Extinta pelo governo 
estadual, a estatal teve suas atividades paralisadas a 
partir de 5 de outubro de 2019. 
Desde meados de outubro, sistemas de informações 
cruciais para subsidiar órgãos do próprio governo 

estadual, como o Sistema Cartográfico do Estado 

 
2 http://www.diretodaciencia.com/2020/02/10/desmonte-de-bases-cartograficas-de-sp-gera-
acusacoes-de-improbidade-a-doria/ 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/10/bairro-da-zona-leste-de-sp-segue-com-ruas-alagadas-desde-o-temporal-de-quarta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/10/bairro-da-zona-leste-de-sp-segue-com-ruas-alagadas-desde-o-temporal-de-quarta-feira.ghtml
https://emplasa.sp.gov.br/
https://emplasa.sp.gov.br/
http://diretodaciencia.com/2020/02/03/gestao-doria-desmantela-acervos-e-bases-cartograficas-de-planejamento-urbano/
http://diretodaciencia.com/2020/02/03/gestao-doria-desmantela-acervos-e-bases-cartograficas-de-planejamento-urbano/
http://diretodaciencia.com/2020/02/03/gestao-doria-desmantela-acervos-e-bases-cartograficas-de-planejamento-urbano/
http://www.diretodaciencia.com/2020/02/10/desmonte-de-bases-cartograficas-de-sp-gera-acusacoes-de-improbidade-a-doria/
http://www.diretodaciencia.com/2020/02/10/desmonte-de-bases-cartograficas-de-sp-gera-acusacoes-de-improbidade-a-doria/


 

 

 

 

 
 

(SCE), deixaram de ser atualizados ou sumiram do site 
da Emplasa. 
Com base na reportagem, a Frente Nacional pela Volta 
das Ferrovias (FerroFrente) decidiu protocolar 

representação por improbidade administrativa contra o 
governador João Doria (PSDB) no Ministério Público do 
Estado de São Paulo. Após analisar a representação, o 
MP poderá ajuizar ação civil na Justiça Estadual. “A 
destruição de um acervo tão importante para o setor 
de planejamento é mais do que um retrocesso. É a 
destruição de um patrimônio público”, diz José Manoel 
Ferreira Gonçalves, presidente da FerroFrente. 
“O que está acontecendo com o acervo e os sistemas 
de informações coordenados pela Emplasa é um crime. 
O governador e demais responsáveis devem responder 
judicialmente por improbidade administrativa”, 
defende Nabil Bonduki, professor titular de 
planejamento urbano na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP) e 
relator do Plano Diretor Estratégico da cidade de São 
Paulo aprovado em 2014. 

Para Bonduki, a preservação dos acervos e da 
memória é uma responsabilidade do Estado, assim 
como as atividades de gestão e planejamento, que 
requerem mapeamentos e informações atualizadas. 
“Mesmo em estados liberais no mundo desenvolvido, o 
planejamento, assim como a coleta e sistematização 
das informações, mapeamentos e base de dados, são 
atividades estritamente estatais.” 
  

Perda de conhecimento 
“Quanto menos conhecimento, ou seja, quanto mais 

ignorância, melhor. É o que o governo paulista está 
fazendo, ao eliminar órgãos que produzem a 
cartografia no estado”, afirma Candido Malta Campos 
Filho, diretor da Urbe – Planejamento, Urbanismo e 
Arquitetura, professor aposentado de planejamento 
urbano da FAU/USP e ex-secretário de Planejamento 
da Prefeitura de São Paulo (1976-1981). 

Malta chama a atenção para a importância da 
Emplasa na integração de mapas e informações 
geoprocessadas, fundamental para planejar 
intervenções públicas em temas de dimensão 
metropolitana, como o uso do solo e o sistema de 
transportes. “Contudo, os governos neoliberais 
acabam com a capacidade de planejamento do 
Estado, deixando no escuro o setor privado”, observa o 
urbanista. 

Para Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), a 
extinção da Emplasa é coerente com a lógica do 



 

 

 

 

 
 

Estado supermínimo. “Estamos jogando fora algo 
muito importante, perdendo planejamento, perdendo 
conhecimento cartográfico. O fim da Emplasa 
dificultará ainda mais a busca de solução para as 

regiões metropolitanas.” 
Pinheiro informa que o Seesp solicitou uma reunião 
com o governo de São Paulo para esclarecimentos 
sobre o desmantelamento dos acervos e sistemas de 
informações da Emplasa, bem como de outras duas 
estatais extintas, a Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo (Codasp) e a Companhia 
Paulista de Obras e Serviços (CPOS). 
  
Descontinuidade 
“Descaso total do governo”, afirma Fernando Túlio 
Franco, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil 
– Departamento São Paulo (IAB SP). Para ele, a 
desintegração, pulverização dos acervos e sistemas de 

informações e interrupção na atualização dos dados 
serão muito prejudiciais às cidades paulistas. 
 

Sem informações atualizadas e integradas, 
ficará difícil manter trabalhos eficientes de 

planejamento urbano, essenciais para, por 
exemplo, mitigar impactos das mudanças 

climáticas, como enchentes resultantes de 
chuvas intensas, que causam mortes e perdas 

físicas, sobretudo nas regiões habitadas por 

populações de baixa renda, lembra Franco. “A 
descontinuidade é um dos piores traços da 

administração pública no Brasil”, afirma o 
presidente do IAB SP. 

 
“A extinção da Emplasa foi feita de forma atabalhoada 
e prematura, a toque de caixa. O governo deveria ter 
elaborado um estudo sobre a mudança”, diz Carlos 
Alberto Pupo, membro do conselho diretor da seção 
paulista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU/SP). O plenário do CAU/SP requereu do 

governador no fim de março de 2019 que 
reconsiderasse a medida: “A importância dessa 
empresa é muito grande. Nem o setor privado detém 
esse conhecimento. O governo deveria ter avaliado o 
destino da Emplasa com maior prudência.” 
  
Governo não responde 
A reportagem solicitou por dois dias seguidos 
posicionamento do governo paulista, por meio de sua 

Coordenadoria de Imprensa, sobre as alusões da 
FerroFrente e do professor Bonduki à prática de ato de 
improbidade administrativa pelo governador João 



 

 

 

 

 
 

Doria e demais responsáveis pelo desmantelamento 
dos acervos e sistemas de informações da Emplasa. 
Não houve respostas. 

 

(grifamos) 

 

Deste modo, é o presente para requerer abertura 

de procedimento de Inspeção neste r. Tribunal de Contas do Estado 

dos gastos e investimentos da atual gestão em obras de combate a 

enchentes e alagamentos. 

Requer, também, inspeção para apurar a 

destruição e desmonte nos acervos e sistema de informações, bem como 

na preservação dos acervos e da memória ocorrida na EMPLASA – 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. 

 

Atenciosamente, 

 

   
ALEXANDRE PADILHA 

Deputado Federal 

PT/SP 
 

 
 

PAULO FIORILO 
Deputado Estadual 

PT/SP 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  


