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Considerando a reportagem veiculada pelo Jornal Agora, que noticia "Semáforos de São Paulo

falham mesmo após reforma", do dia 27/01/14 (doe. em anexo);

Considerando o acordo fechado entre a Prefeitura e as três concessionárias responsáveis por

reformar e manter os semáforos, os equipamentos que derem pane devem ser reparados no

máximo em duas horas. Do contrário as empresas estão sujeitas a multas a partir de R$ 10 mil,

que podem aumentar de acordo com o tempo;

Considerando a notícia veiculada no Jornal Diário de S. Paulo, "Semáforo é enfeite há 3 meses

na Vila Prudente", de 10/04/14 (doe. em anexo;

Considerando os termos do Of. GV 42° n. 005/2014, de 27 de janeiro de 2014 para a CET, sem

resposta até a presente data (doe. em anexo).

REQUEIRO, nos termos regimentais, ao Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Finanças e

Orçamento, que sejam solicitadas as seguintes informações ao Excelentíssimo Presidente da

Companhia de Engenharia de Tráfego, o Senhor Jilmar Augustinho Tatto:

1) Qual a previsão de reforma e trocas de semáforos para os anos de 2014, 2015 e 2016?

2) As empresas responsáveis pelos semáforos devem obedecer ao prazo máximo de duas

horas para repará-los, esse prazo tem sido cumprido em que porcentagem?

3) Qual o número de multas aplicadas nas empresas no período de janeiro de 2013 a março

de 2014?

SITUAÇÃO
Aprovado na Reunião Ordinária do dia (14/5/2014)

Protocolado no Prefeitura em (22/5/2014)

RESPOSTA DO EXECUTIVO RECEBIDA NA COMISSÃO EM (30/6/2014)
DISPONIBILIZADA NA REDE E ENCAMINHADA AO AUTOR EM (30/6/2014)



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

REQUERIMENTO N° \\ jã.Q\L\

Senhor Presidente,

Considerando a reportagem veiculada pelo Jornal Agora, que noticia "Semáforos de

São Paulo falham mesmo após reforma", do dia 27/01/14 (doe. em anexo);

Considerando o acordo fechado entre a Prefeitura e as três concessionárias

responsáveis por reformar e manter os semáforos, os equipamentos que derem pane

devem ser reparados no máximo em duas horas. Do contrário as empresas estão sujeitas a

multas a partir de R$ 10 mil, que podem aumentar de acordo com o tempo;

Considerando a notícia veiculada no Jornal Diário de S. Paulo, "Semáforo é enfeite

há 3 meses na Vila Prudente", de 10/04/14 (doe. em anexo;

Considerando os termos do Of. GV 42° n. 005/2014, de 27 de janeiro de 2014 para a

CET, sem resposta até a presente data (doe. em anexo).

REQUEIRO, nos termos regimentais, ao Exmo. Senhor Presidente da Comissão de

Finanças e Orçamento, que sejam solicitadas as seguintes informações ao Excelentíssimo

Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, o Senhor Jilmar Augustinho Tatto:

1) Qual a previsão de reforma e trocas de semáforos para os anos de 2014, 2015 e

2016?

2) As empresas responsáveis pelos semáforos devem obedecer ao prazo máximo de

duas horas para repará-los, esse prazo tem sido cumprido em que porcentagem?

3) Qual o número de multas aplicadas nas empresas no período de janeiro de 2013 a

março de 2014?

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, $P\ de abril 2014.

Aurélio Jomura

Vereadc ■ PSDB

Viaduto Jacareí, 100 - 6o andar - sala618 - Bela Vista - CEP 01319-9q<
nomura@camara.sp.qov.br www.aurelionomura.corh.5r
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SXÕPAULÕ CLIPPING. ^nais J||
27/01/14

Semáforos de Sao Paulo

falham mesmo após
Metade dos faróis
quebra na-chuva,

dizem moradores,
Vigilante flagrou
3 panes em dia de sol

Em plena

temporada

de chuvas, os

paulistanos

encontram os

desafios dos

semáforos

que quebram ou ficam em

amarelo piscante, o que

complica ainda mais o trân

sito carregado da capital.

A prefeitura reformou pou

co mais de 2.000 cruzamen

tos semafóricos no ano pas

sado para evitar essa situa

ção, mas os equipamentos

nem sempre funcionam ade

quadamente.

0 Vigilante Agora avaliou

50 cruzamentos, dez em cada

região da cidade, e constatou

que a maioria funciona, mas,

quando chove, alguns entram

em pane, dizem moradores.

Na semana passada, a re

portagem flagrou ao menos

três cruzamentos semafóricos

reformados com defeito.

Um deles, que fica nas ruas

Cerro Cora e Pedro de Souza

Campos Filho, na Lapa (zona

oeste), estava em amarelo

piscante na segunda-feira

passada. Moradores temem

acidentes e atropelamentos

no cruzamento. "Os carros

não param quando está no

amarelo piscante", conta a

manicure Angelita Lopez de

Macedo, kS anos.

0 da rua Oriente com a Mi-

Iler, no Brás (região central),
ficou três dias sem funcionar

(de sexta a segunda-feira da

semana passada), segundo

site da CET (Companhia de En

genharia de Tráfego). "Que

bra com freqüência. Com as

chuvas a situação piora",

afirma o comerciante Daniel

Baessi, 52 anos.

Na avenida Guido Caloi, no

Jardim São Luís (zona sul), o

semáforo ficou quebrado por

quatro horas na sexta-feira

passada, segundo a CET.

Segundo acordo fechado

entre a prefeitura e as três

concessionárias responsáveis

por reformar e manter os se

máforos, os equipamentos

que derem pane devem ser

reparados em, no máximo,

duas horas. Do contrário as

empresas estão sujeitas a

multas a partir de R$10 mil,
que podem aumentar de

acordo com o tempo.

Si forem considerados

apenas os testemunhos dos
moradores e comerciantes,

dos 50 cruzamentos semafó

ricos reformados, 26 foram

reprovados, (fatiaria Cavalcanti}

I RESPOSTA

Prefeitura afirma que serviço de manutenção dos faróis é ágil
A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

afirma que o serviço de manutenção dos semáfo
ros reformados está sendo feito "com uma agili
dade que não existia havia muitos anos".

No caso dos cruzamentos analisados pela re
portagem em que foi registrada demora no con
serto, diz a nota, o atendimento também foi feito

de forma rápida, mas, ao chegar ao local, os téc
nicos das empresas detectaram falhas no contro
lador (caixas ao lado dos semáforos que interli
gam a rede).

A CET explica que fez um estudo sobre eficiência
e produtividade nos semáforos da ddade e que

os números demonstram que as chuvas de verão

deste ano estão causando menos impacto nega
tivo no sistema do. que no ano passado, com uma
redução de 18,7% dos problemas semafóricos.
0 prefeito Fernando Haddad (PT) anunciou no

ano passado investimento de R$ 220 milhões na

rede semafórica. Sem isso, diz a CET, a rede de

semáforos teria entrado em colapso. (it)

Cad/Páfi:• A*
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SÃO PAULO CLIPPING Agora
.27/01/14

Veja o que o Vigilante encontrou

Como deve ser

^ « Devem funcionar
mesmo com chuva

• Devem ser reparados em,

no máximo, duas horas

i Se isso não acontecer, a

empresa responsável leva

multa a partir de R$ 10 mil

■ A reportagem vistoriou 50 semáforos

(10 em cada região da cidade)

• Veja aipins locais
visitados:

*p*o\

Rua Zuquim com rua

Darzan, Santana

■ Quebra quando chove, mas reparo

i rápido

Av. Roland Garros com

rua Francisco Bezerra,

Jardim Brasil

■ Quebra quando chove e reparo é

demorado, em mais de duas horas

Av. Júlio Buono com rua Tosca,
Jardim Brasil

■ Quebra constantemente, mesmo
sem chuva, mas reparo é rápido

Av. Eng. Caetano Alvares com
rua ZÜda, Parque Peruchs

■ Paradefúndonar quando chove

ou quando falta energia elétrica'.
Reparo é demorado

Av. 6uido Caloi,

Jardim São Luís

■ Quebrou i ficou quatro horas sem
funcionar na sexta-feira passada,
segundo site da CH

Av.YervantKbsajlldan
com rua Amerkanópolis,

Amérkanopoiis

■ Quebra constantemente, em

especial quando chove

Estrada Colônia com rua

Juvenal Luz, Parelheiros

a Quebra quando chove e reparo

demora mais de duas horas

Rua Sadamu Inoua com

estrada Marsilac Marsilac

■ Quebra quando chove e tempo de

reparo varia

Semáforo em

amarelo piscante

_na rua Cerro Cora

com a rua Pedro

da SoirraTampos

Filho, na Lapa

Rua Cerro Cora

com rua Pedro de

^^^^^g;

Ruad.Moot.com™. :

Cláudia p; [;^CÍMí
■ Quebra ou fica rio amarelo < ' '

piscante sempre que crieve* ' :■<-':•.
c,reparo tlemorarnalsde-V V

duas horas ■ .'"■>, V' ■>&'\'%

Av. Ragueb Chohfi com,

ruaChaime.Jan '
uonçaio

■ Quebra constantemente,

u mesmo quando'náo chore e
reparo demora mais de duas

horas

Rua Oratório, próximo

da rua Aguá Marinha,
Parque São Lucas

■ Quebra quando chove e .

i r chegou a demorar quase um

r 'dia para ser consertado

Estrada Imperador

com rua Hoco de Neve, ■

Parque Guarani

• Quebra guando chove' .'

■ Reportagem flagrou semáforo

em amarelo piscante na

segunda-feira passada

Rua Heitor Penteado
com rua Abegoária,

Jardim das Bandeiras

■ Quando chove, não

fundona. Quebrou há

duas semanas e demorou

mais de quatro horas

para voltar a funcionar

Rua Harmonia com rua
Rodésia, Sumarezmho

■ Quando cal energia não

funciona, fica em amarelo

piscante

Rua AspicueHa com rua
Girassol, Vila Madalena

■ Nao quebra há mais de seis

■ Quebrado de sexta a' '

segunda-feira da semana

' passada, segundo site da ÍET

! Rua Piau/osmruií "
Sabari.VlUBuarque

■ Quando chova, quebra ou

ftca no amarelo piscante

Rua Dr. Albuquerque

Uns com rua Dr. Veiga

■ Quando M garoa, entra no

Rua So|on com rua

dos Italianos.

Rua João Ramalho

com rua Monte Alegre,

Perdizes

■ Funciona mesmo com

chuva

. reparo demora mais de,,

duas horas ' '

Rua Martinhp Prado

comrvaMartins .

^qf ch ;
reparo é'ftfpldo;értt menos
de duas horas >'< :: '

Cad/Páe:



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
^-.«v UIAKIw l/E
^ 1Q/04/14|

Semáforo é enfeite há

3 meses na Vila Prudente
Cruzamento da Rua Costa Barros com a Príncipe da Beira tem grandefluxo de veículos, causando

muitos enganafamentos. Equipamentofoi instalado em janeiro, mas ainda não estáfuncionando

mÊ Jéssica Lima

'■>- Especial para o DIÁRIO

O semáforo no cruzamento das
ruas Costa Barros e Príncipe da

Beira, na Vila Prudente, Zona

Leste, está sem funcionar desde

janeiro, quando foi instalado.

Segundo moradores e comer

ciantes da região, a CET (Com

panhia de Engenharia de Tráfé -

go) tambémprometeuumafai
xadepedestresparao local.

O fluxode veículos que trafe -
gampelas vias é intenso aqual

quer hora do dia - as ruas dão
fácil acessoàAvenidadoEstado

etambémpodem ser utilizadas
porquemquer chegar àAveni-

da Luiz Inácio de Anhaia Mello.

Além disso, o cruzamento faz

parte do itinerário de 13 linhas

de ônibus e há duas escolas e

condomínios próximos.

"Fico cerca de dez minutos

para conseguir atravessar a

rua. Os motoristas não respei

tam os pedestres", afirmou
Ana Paula Martins, de 29

anos, que trabalha e mora em

frente ao cruzamento.

Quem vem da Príncipe da

Beira não tem boa visão de

quem está descendo ou subin

do a Costa Barros e vice-versa,

o que causa engarrafamentos

freqüentes. "Sempre ouço :

freadasbruscasouvejoaciden- j
tes, além de motoristas se in

sultando" , contou o empresa- >

rio Vinícius Coelho, de 23 anos.

A assistente de eventos Ca

mila Resende, de 30 anos, já

sofreu um acidente no local

há alguns anos."Eu estava de

carro subindo a Costa Barros

a 20 km/h, porqueum pouco

abaixo há uma lombada ele-

trônica, e veio um moto-

queiro em alta velocidade

pela Rua Príncipe da Beira.

Nós nos chocamos de frente e

tanto meu carro quanto a

motodele ficarambemdani

ficados. Ele se machucou,

mas não foi nada grave. É
complicado aqui, precisa ar

rumar logo esse semáforo.

Quase matei uma pessoa

sem querer", disse Camila.

VISTORIA/ÁCETinformou que
vai fazervistoriano cruzamen

to entre as duas ruas para veri- ;

ficar as situações relatadas por

moradores. As condiçõesda si

nalização de solo também se

rão verificadas. Caso haja ne

cessidade, aáreade sinalização '
da empresavai elaborar projeto |

prevendoàpinturaemanuten- ;

ção dafaixadepedestre.



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
DIÁRIO DE S. PAULO

10/04/14

Quase sem visão em nenhum dos sentidos, motoristas precisam ter cuidado ao passar pelo cruzamento

Outro farol na mesma
rua tem tempo curto

No cruzamento da Costa

Barras com a Rua Alfavaca

(foto), o semáforo foi

instalado há cerca de 20

dias, mas só na última

segunda-feira eomeçou s

funcionar. Pedestres

reclamam qu^ o tempo do

sinal verde para a rrovessía

a pé é curto, cerc3 de cinco

segundos. "Quando ss

pessoas estâeno meio da

rua, o sinal fecha, os carros

começam a passar e os

pedestres precten ccrrer

para chegar à csiçaca",

contou a professora

Patrícia Demétrio Dutra, de

37 anos, que levava sua

filha a uma escola na Rua

Alfavaca.

CET vai analisar

A CET informou que vai

verificar e analisar se o

tempo verde para a

travessia dos pedestres no

cruzamento atende aos

critérios de segurança para

os usuários. Se necessário,

serão realizados ajustes.

Cad/Páe■J*.



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

Oficio GV 42° n.° 005/2014

São Paulo, 27 de janeiro de 2014.

Prezado Presidente,

Ao externar meus cumprimentos, venho requer à V. Ex.a informações no tocante

as constantes falhas nos semáforos nos dias de chuva nesta capital.

Mesmo com a reforma de pouco mais de 2.000 (dois mil) cruzamentos

semaforicos no ano passado, os equipamentos continuam a apresentar falhas.

Diante desse cenário, requeira as seguintes informações:

1. Qual a previsão de reformas e trocas de semáforos para o ano de 2014, 2015 e 201Çk

2. As empresas responsáveis pelos reparos devem fazê-lo no prazo máximo de dáas

horas, esse prazo tem sido cumprido? ^
r-i

C\í

3. Qual o número de multas aplicadas nas empresas no período de janeiro de 201$ a

dezembro de 2013? j|

Certo de contar com sua preciosa atenção para o caso, ao ensejo renovo velos

de elevada estima. M

Aurétó

Ve

Nomura

ador

Excelentíssimo Senhor

DOUTOR JILMAR AUGUSTINHO TATTO

DD. Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego -CET

Rua Barão de Itapetininga, 18 - Centro - São Paulo/SP

CEP: 01042-000

NA/rmrs

Viaduto Jacareí. 100 - 6o andar - sala 618 - Bela Vista - CEP 01319-900 - SP - Tel. 3396-4286.

nomura@camara.sp.qov.br www.aurelionomura.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

36-OF-SGP12

36-00167/2014

São Paulo, 15 de maio de 2014.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao deliberado pela Douta Comissão de Finanças e

Orçamento, encaminho a Vossa Excelência cópia de requerimento de autoria do

Vereador Aurélio Nomura, aprovado na reunião de 14/5/2014, pelo qual solicita à

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - as informações que especifica.

Na oportunidade, renovo meus votos de distinta consideração,

colocando ao seu dispor, para as informações que julgue oportunas, a Secretaria dessa

Comissão. *

JOSÉ AMÉRICO

Presidente

Anexo: cópia do requerimento citado.

A Sua Excelência o Senhor

Doutor Fernando Haddad

Digníssimo Prefeito da Cidade de São Paulo

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100, 2o andar, Sala 213-A - São Paulo - SP - CEP 01319-900

Fone (11) 3396-4216 - financasorcamentogjcamara.sp.qov.br



do Q/l/luMMxAòa de ^/<w

São Paulo, c2£ de \X^ de 2014

GABINETE DO PREFEITO

\ao J. 3 J. n° M^-o
Ref: OF-SGP-12 n° 00167/2014 15. docREC

15- 00431/201 í

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, enl

atenção ao requerimento de autoria do Vereador Aurélio Nomura, aprovado pelai
&

Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência, por cópia,

as informações oferecidas pela Secretaria Municipal de Transportes a respeit||

da reforma e manutenção dos semáforos da Cidade. §>

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meuf3

protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA

Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ AMÉRICO DIAS

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/MNB7bam

Req CFO 167-14



CO" Companhia de Engenharia de Tráfego

Papel para informação
Do Processo n° 2013-0.088.423-8 rubricado sob folhas den° 039

Man
Assist

DS - Senhor Diretor, CÓPIA

Siíi,
fiistraçãu

•CET12802-3

Em atenção ao solicitado as fls. 37 seguem as informações abaixo.

' o Semafóricos-

í

2
dÍSpOSÍtÍV°de

até

spartir dS Lí^doTn ^o
aos Consórcios em

3- Das 186 Notificações por ocorrências de falhas em 2013, 03 (três) não tiveram as

sSSlS^"t téCnÍCa ^ CET 6 f°ram«^« a£ urS dbecretana Mun cipal de Transportes, detentora do contrato, para abertura de
procedimento próprio de apuração contratual. aoenura de

Gl/TEMBERG
Gestor do Contra

l/EAF

Rua Barão de llapetininga 18

CEP 01042-000
São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000
www.cetsp.cofrt.br



DET Companhia de Engenharia de Tráfego

Papel para informação
Do Processo n° 2013-0.088.423-8

rubricado sob folhas den° 040

GRE - Senhor Gerente, COPIAI

&0Silva
nte fe Administra^
g.CET 12802-3

Encaminhamos com as informações prestadas pelo Gestor do Contrato, Gutemberg Sousa
da Silva, às fls. 039.

l/ffl

//

SERC

Diretc

TORRECILLAS

de Sinalização e Suporte à Fiscalização de Trânsito

;/eaf

RECEBIDO - GRE
)

nat? Q(= i

Assin

Rua Barão de Itapetinínga, 18

CEP 01042-000

São Paulo - SP

Fone PABX 3396-8000

www.cetsp.com.br



PREFEITURA DE

SÂO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
transportes Chefia de Gabinete

Folha de Informação n°

Do Processo n° 2013-0.088.423-8 emtl./.'?.&/.!.!]....(A) f

Interessado: CMSP - Comissão de Finanças e Orçamento - Vereador Aurélio Nomura

Assunto: Requerimento solicitando informações ref. à manutenção dos semáforos da

Capital.

Inf. n° 2420/14

CÓPIA]
SGM-ATL

Sr. Assessor Especial Substituto

Gilvanildo Gomes da Silva Marques

Restituímos o presente com as informações prestadas pela Companhia de Engenharia

de Tráfego - CET, à fl. 39.

São Paulo,H) de junho de 2014

JOÃO BATISTA DA SILVA
=cfeffe de Gabinete— SMT

Cf".

CD

■■£1

Oi

RC/arr


