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OFÍCIO n.º 13/AME JARDINS – SUB-PI/2020                   

Assunto: limpeza de bueiros, bocas de lobo e galerias – Praça Gastão Vidigal 

                                                     

Prezado Subprefeito Acácio Miranda da Silva Filho, 

 

O Jardim Paulistano enfrenta há anos problemas graves com alagamentos no período 

das chuvas de verão. Imagem anexa (DOC. 1), de janeiro de 2018, mostra um pequeno 

exemplo do que ocorre no entorno da Praça Gastão Vidigal. Isso afeta não somente a 

conservação da praça, mas causa enorme prejuízos aos moradores, que têm suas casas 

invadidas pela água e seus bens destruídos. 

 

Tentamos diversas alternativas ao longo dos anos, visitando secretarias municipais, 

como a de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Obras, porém, a solução que se 

propõe é a construção de um “piscinão” na Praça Portugal (esquina das avenidas Rebouças 

com Brasil) ao custo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), algo que a 

municipalidade, como nos foi dito, não dispõe para essa intervenção. 

 

Resta-nos, portanto, como temos feito desde outubro de 2012, solicitar a limpeza 

preventiva de bueiros, bocas de lobo e galerias do entorno da Praça Gastão Vidigal durante 

os meses de outubro a janeiro próximos de modo mais constante, contribuindo, como 

ocorreu nos últimos anos, para minimizar os efeitos das chuvas. 

 

Contamos, sobremaneira, com a ação da Subprefeitura para amenizar os problemas 

com alagamentos enfrentados pelos moradores do Jardim Paulistano, mormente no entorno 

da Praça Gastão Vidigal. 

 

Respeitosamente, 

 

Daniela Cerri Seibel 

Associação AME JARDINS 

Ilustríssimo Senhor 

ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO  

M.D. Subprefeito de Pinheiros 

Subprefeitura de Pinheiros 

Av. Nações Unidas, 7123 - São Paulo/SP 
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ANEXO - DOC. 1 
 

 


