
 

 

 

 

 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. 

 
 

Of. 08/2020 – GAB/BSB/SP 
 
 

Ao Sr.   
JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO  

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130, Vila Clementino.  

 
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 no jornal O Estado de São Paulo, veiculada pelo portal UOL1, 

inexplicável redução dos investimentos em obras para o controle de 

cheias na cidade. 

 

2 – A matéria revela que: 

Nos últimos cinco anos, a Prefeitura de São Paulo deixou 
de gastar R$ 2,7 bilhões em obras para o controle de 
cheias na cidade. Em números atualizados, entre 2015 e 

2019, as administrações de Fernando Haddad (PT), João 
Doria (PSDB) e a atual, de Bruno Covas (PSDB), 

planejaram desembolsar R$ 3,8 bilhões em intervenções 
nos córregos, mas apenas R$ 1,1 bilhão foi investido em 
projetos que saíram do papel.  
 
Entre as propostas que ficaram nas pranchetas, estão 
intervenções em córregos com histórico de 
transbordamentos, como o Zavuvus, na zona sul, e o 
Córrego da Paciência, na zona norte, além de serviços de 
drenagem na região da Lapa, zona oeste, planejados 

 
1 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/02/11/prefeitura-de-sp-deixa-de-
gastar-r-27-bilhoes-em-obras-anticheia.htm 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/02/11/prefeitura-de-sp-deixa-de-gastar-r-27-bilhoes-em-obras-anticheia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/02/11/prefeitura-de-sp-deixa-de-gastar-r-27-bilhoes-em-obras-anticheia.htm


 

 

 

 

 
 

para ocorrer em meio à construção da Ponte Raimundo 
Pereira de Magalhães, que ligará a região à Pirituba, na 
zona norte.  
 

Não entram nesta conta os serviços de manutenção dos 
rios e córregos - retirada de entulho e desassoreamento 
de calhas, um trabalho mais ligado à zeladoria urbana. 
Entre 2014 e 2019, a previsão de gastos com esses 
serviços de manutenção era de R$ 970 milhões. Segundo 
dados da Secretaria Municipal da Fazenda, compilados 
pelo jornal O Estado de S. Paulo, 86% dessa verba (R$ 
835 milhões) foi gasta. 
 
(...) 
 
As obras de melhorias nos córregos tendem a evitar o 
transbordamento desses cursos d'água no bairro onde 
eles se encontram, mas, por outro lado, aceleram a 

velocidade com que a água corre para os rios Tietê e 
Pinheiros. Por isso, para especialistas, é necessário 
investimento constante na manutenção da calha desses 

rios, com a retirada de lodo e lama para evitar o 
assoreamento. Segundo o governo do Estado, em 2019 
foram gastos R$ 49 milhões para a retirada de 400 mil 
toneladas de material do Tietê.  
 
O dado é contestado pela oposição na Assembleia. 

Levantamento da bancada do PT no Sistema de 

Gerenciamento das Execuções Orçamentárias 
mostra que, no ano passado, foram gastos R$ 10,2 

milhões na atividade. Questionado, o governo estadual 
informou que, de 2016 a 2018, houve o investimento de 

R$ 217,1 milhões em obras de desassoreamento no Tietê 
e a retirada de 3,9 milhões de metros cúbicos de 
sedimentos. 

 

(grifamos) 

3 – Outra matéria, publicada pela Rede Brasil 

Atual2, reforça possível desídia da Prefeitura Municipal no trato da 

verba de combate a enchentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Vejamos: 

 

O orçamento paulistano de 2019 destinou R$ 300 
milhões para combater enchentes e alagamentos, 
mas o governo Covas só aplicou R$ 50 milhões – 

cerca de 17%. Também havia R$ 4 milhões 
orçados para investimentos no sistema de 

drenagem, dos quais nenhum centavo foi gasto. 
 

Em 2017 e 2018, o então prefeito e atual 
governador paulista, João Doria (também PSDB), 
de quem Covas era vice, aplicou cerca de um terço 

de toda a verba orçada para combate a enchentes 
e alagamentos.  

 
De R$ 824 milhões destinados à realização de 

drenagens, só R$ 279 milhões (38%) foram 
realizados. Em obras e monitoramento de 
enchentes, estavam previstos R$ 575 milhões, 

mas R$ 222 milhões (35%) foram investidos. 

 

A pesquisadora e professora da FAUUSP, Raquel 

Rolnik, apresenta elucidativo estudo3 sobre as escolhas da atual gestão 

que, ao invés de priorizar obras de combate a enchentes e alagamentos, 

preferiu remanejar recursos para recapeamento e usinas de asfalto, 

decisão talvez motivada por questões de cunho eleitoral e não pelo 

interesse público. 

 

 

 
2 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/02/alagamentos-sao-paulo/ 
3 http://www.labcidade.fau.usp.br/enchentes-em-sp-nao-sao-obra-do-acaso-sao-opcao-da-prefeitura/ 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/03/doria-e-covas-gastaram-um-terco-da-verba-de-combate-a-enchentes-em-2017-e-2018/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/02/alagamentos-sao-paulo/
http://www.labcidade.fau.usp.br/enchentes-em-sp-nao-sao-obra-do-acaso-sao-opcao-da-prefeitura/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado por Aluízio Marino a partir de quadro 
detalhado de despesas da PMSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Chama-nos a atenção a seguinte passagem: 

Ora, em Perus desde pelo menos 2011 são elaborados, 

apresentados e anunciados na região projetos de controle 

das enchentes envolvendo a implantação de parques 

lineares ao longo dos córregos, canalização e construção 

de reservatórios. Em 2014, inclusive, a prefeitura abriu 

processo de pré-qualificação das empresas para 

executarem as obras, já que os recursos estavam garantidos 

através de repasse de recursos já aprovados do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) do governo 

federal. 

Em audiência pública na região no sábado passado (5), o 

prefeito Bruno Covas anunciou que a prefeitura vai “abrir 

um processo de licitação para contratar uma empresa para 

elaborar um projeto de controle de enchentes, cujas obras 

deverão ser iniciadas em 2022”.  

A plateia, evidentemente se revoltou: o que aconteceu com 

o projeto cujas obras deveriam ter se iniciado em 2016? 

 Aparentemente, faltaram recursos para a prefeitura pagar 

as desapropriações necessárias para a implantação – e por 

isto o novo projeto, recém anunciado, vai requerer um 

número menor de desapropriações. 

 

Como conclusão: 

De fato, a crise econômica atingiu a capacidade de 

investimento das prefeituras e governos. Entretanto, 

examinando os números da execução orçamentária da 

prefeitura de São Paulo fica clara não a falta de recursos, 

mas a decisão do que deve ser priorizado.  

 

No caso de São Paulo foram simplesmente zerados os 

investimentos em obras contra enchentes e uma enorme 

soma foi mobilizada para pavimentação de vias – aliás 

concentrada em 2018. Parece então que estas – e as 

enchentes que virão a cada ano – não são uma fatalidade 

divina mas claros produtos de opções de política urbana. 

 

Deste modo, é o presente para requerer abertura 

de procedimento de Inspeção neste r. Tribunal de Contas do 

Município dos gastos e investimentos da atual gestão em obras de 

combate a enchentes e alagamentos. 



 

 

 

 

 
 

Por fim, requer análise do possível 

remanejamento do orçamento público para uso em recapeamento e 

usinas de asfalto em detrimento das obras de combate a enchentes, 

ademais de outras medidas que V. Exa. entender como necessárias ante 

os fatos apresentados. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
   

ALEXANDRE PADILHA 
Deputado Federal 

PT/SP 
 
 

 
PAULO FIORILO 

Deputado Estadual 
PT/SP 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  


