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21 de março de 2019
Notas Taquigráficas da Reunião de Instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019 “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019
Presidência dos Srs. Vereadores Rosa Fernandes e Tarcísio Motta.
Às doze horas e doze minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a Presidência da
Sra. Vereadora Rosa Fernandes, com a presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Tiãozinho do
Jacaré e Renato Cinco, tem início a Reunião de Instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída pela Resolução nº 1.450/2019 “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS
FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS
QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS
RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
A SRA. PRESIDENTE (ROSA FERNANDES) – Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou
por aberta a Reunião de Instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução
nº 1.450/2019 “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS
SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO
RIO DE JANEIRO, EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
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Esta Comissão Parlamentar de Inquérito está constituída pelos Senhores Vereadores Tarcísio Motta;
Tiãozinho do Jacaré; Rosa Fernandes; Marcelo Arar e Renato Cinco, Membros; e Teresa Bergher e
Major Elitusalem, Suplentes.
Coube a mim, por ora, a condução dos trabalhos desta CPI, por atender ao critério estabelecido no
Regimento Interno desta Casa de Leis.
Vamos proceder à eleição do Presidente desta CPI.
Eu coloco o nome do Vereador Tarcísio Motta como Presidente desta CPI, pois, afinal, essa foi uma
proposição oriunda da bancada do PSOL e a Relatoria ao Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Agradeço a abertura e a confiança da Senhora Vereadora Rosa
Fernandes. Acompanho o voto da Vereadora Rosa Fernandes para a Presidência e para a Relatoria, já
me colocando à disposição e agradecendo mais uma vez.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Acompanho também o voto da Senhora Vereadora Rosa
Fernandes. Boa tarde a todos os presentes.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Acompanho também o voto da Senhora Vereadora Rosa
Fernandes para a Presidência e para a Relatoria da CPI.
A SRA. PRESIDENTE (ROSA FERNANDES) – Eleito o Senhor Vereador Tarcísio Motta como Presidente
da CPI, a quem passo então a condução dos trabalhos, e também eleito o Vereador Renato Cinco para
a Relatoria desta CPI.
(Assume a Presidência o Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da CPI)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Vereadora Rosa Fernandes.
Hoje, como já dito antes, no início informado, tivemos um imprevisto que vai encurtar a nossa reunião
hoje, que é o falecimento da mãe de um vereador muito querido de todos nós aqui. Vamos, portanto,
acelerar o processo que estava previsto aqui hoje.
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Eu gostaria de passar às mãos dos vereadores aqui presentes uma proposta de plano de trabalho,
que, exatamente por causa do encurtado do tempo, não poderemos analisar hoje, mas teremos mais
tempo.
Gostaria de, ao mesmo tempo, botar em consideração que já pudéssemos fazer o convite para a
Professora Ana Luiza Coelho Neto, que é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), coordenadora do Laboratório de Geohidroecologia, uma especialista do assunto, que pudesse
vir na próxima semana fazer uma exposição inicial sobre do tema, a partir do saber acumulado como
é o dela. Que aprovemos a convocação da Professora Ana Luiza e o restante do plano de trabalho
com as sugestões dos vereadores que compõem a CPI.
Podemos colocar em votação na próxima semana, se for possível, propondo que pudéssemos fazer
na quinta-feira, a verificar o horário dos vereadores aqui presentes. Se mantemos às 12 horas, se
fazemos às 13 horas, se fazemos pela manhã, à medida que isso for possível.
Agradeço a confiança da Vereadora Rosa Fernandes e do Vereador Tiãozinho do Jacaré, agradecendo,
portanto, a possibilidade de presidir esta CPI, eu coloco esta proposta em votação.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas vejam como as
coisas às vezes são curiosas. Eu saí de casa, na Tijuca, e estava chovendo um pouco. Decidi vir de táxi,
em vez de vir de metrô por causa da chuva. Se eu tivesse vindo de metrô, teria chegado na hora, mas
eu não teria visto que essa pequena chuva já foi suficiente para alagar a Avenida Henrique Valadares
e me fazer chegar atrasado. Não choveu muita coisa, pelo menos na Tijuca, mas já interfere no
trânsito aqui para o Centro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, Vereadores Renato Cinco, Tiãozinho do Jacaré e Rosa
Fernandes?
Podemos considerar aprovada a convocação – é um convite – da Professora Ana Luíza para essa
primeira exposição e a proposição de que a CPI se reúna na próxima quinta-feira, deixando à
disposição se às 12 horas ou às 13 horas?
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Pode ser às 13 horas então?
Aprovado.
Quinta-feira que vem, às 13 horas, teremos como pauta da... Perdão.
Acho que seria importante o Auditório, até porque será uma exposição e lá tem o serviço de data
show. Verificaremos o local e informaremos o mais breve possível, na tentativa de ser no Auditório
ou no Salão Nobre. Dessa forma, Vereador Renato Cinco, estamos propondo e teremos como pauta
da próxima reunião a exposição da Professora Ana Luíza e a apreciação do plano de trabalho.
Podemos ficar combinados assim?
Dito isso e mais uma vez reiterando o agradecimento da presença de todos, inclusive dos
trabalhadores desta Casa, que sempre nos ajudam ao trabalho das Comissões, fazendo votos que
tenhamos uma CPI que vá a fundo nos debates e que possa apurar responsabilidades, mas também
propor saídas, questões, leis e mudanças para prevenir a questão de que a Cidade do Rio de Janeiro
não sofra mais como sofre com esses tipos de eventos climáticos extremos.
Dou por encerrada a Reunião.
(Encerra-se a Reunião às 12h30)
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28 de março de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Prof. Ana Luiza Coelho Netto e Prof. Leonardo Esteves de Freitas
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019
Presidência dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente da Comissão, e Renato Cinco, Relator.
Às treze horas e vinte minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a Presidência do Sr.
Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão, com a presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta,
Presidente, Renato Cinco, Relator e Sr. Vereador Tiãozinho do Jacaré, Membro, tem início a Audiência
da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE
DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, em segunda chamada, dou por aberta a
Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019 com a
“FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
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MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro; Vereador Tiãozinho do Jacaré,
Membro; Vereador Marcelo Arar, Membro; Vereadora Teresa Bergher, Suplente; e Vereador Major
Elitusalem, Suplente.
Além de mim estão presentes os Vereadores Renato Cinco e Tiãozinho do Jacaré, há quórum para a
realização desta Audiência.
Constatado o quórum mínimo de três componentes para deliberação da Comissão. Daremos,
portanto, início aos trabalhos. Esta convocação foi feita com uma pauta de dois assuntos. A primeira
delas é a exposição da Professora Ana Luiza Coelho Netto. E ela solicitou que pudesse ser
acompanhada pelo Professor Leonardo Esteves de Freitas. É uma exposição sobre o problema geral
da questão das enchentes, deslizamentos, do problema geral que esta Comissão Parlamentar de
Inquérito abordará ao longo dos seus trabalhos.
E o segundo ponto da pauta é a questão da aprovação do Plano de Trabalho da CPI, dos primeiros
requerimentos darão azo à requisição de documentos aos órgãos públicos e o calendário das
próximas reuniões.
Estou sugerindo agora a inversão de pauta, para que a gente faça primeiro a deliberação sobre os
requerimentos e calendário. E aí, à medida que a professora Ana Luiza e o professor Leonardo
chegarem, a gente passa para primeiro ponto de pauta.
Certo, Cinco? Certo, Tiãozinho? Podemos fazer essa inversão?
Estando todos de acordo, eu gostaria de colocar, para a apreciação dos senhores, o plano de trabalho.
Eu tenho, inclusive, ainda mais algumas cópias. Estou vendo que o Tiãozinho já trouxe aqui. Foi
entregue na semana passada a todos os membros da CPI, inclusive aos membros suplentes. Foi
entregue, inclusive, também ao Professor Uóston, que, hoje, faz o papel de representação do Poder
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Executivo aqui na Câmara. Foi entregue a todos os vereadores que quisessem. Eu anunciei no
Plenário, e todos aqueles que quiseram pegar uma cópia, tiveram acesso.
Portanto, é um plano de trabalho, neste momento, já amplamente conhecido pelo conjunto dos
vereadores. E o que este plano de trabalho contém? Um pouco a introdução, a explicação sobre o
problema que esta CPI tratará.
Os eixos iniciais de investigação, ou seja, a partir de que eixos nós vamos iniciar a investigação. São
eles: prevenção e da mitigação; contingenciamento e gestão de crise; atendimento e acolhimento dos
atingidos; saúde pública e saneamento ambiental; mudanças climáticas e intensificação de eventos
climáticos extremos.
Depois da introdução, tem esses eixos. São os eixos de investigação a partir dos quais a gente vai
tentar identificar qual é o papel do Poder Público, qual tem sido e quais têm sido as
responsabilidades do Poder Público.
No Plano de Trabalho nós temos um primeiro elemento sobre a questão da estrutura da CPI. Por
mais que a gente ache difícil, a gente precisa de um espaço para conseguir guardar os documentos
que a CPI vai receber. Os servidores da Casa que nos acompanham – e eu já quero fazer um
agradecimento a todos os servidores que estão aqui nos acompanhando, o Serviço da Diretoria de
Comissões, da Taquigrafia, de Debates e Atas, da Comunicação, do Cerimonial.
O plano de trabalho fala um pouco sobre a questão da aprovação das diligências necessárias, no caso
de a gente não conseguir os documentos em um pedido, nos pedidos normais, e da dinâmica de
trabalho, da perspectiva de que serão sempre abertas ao público, como diz o Regimento da Casa,
com transmissão ao vivo etc.
E aí, temos já as primeiras solicitações de documentação, bem como a listagem das pessoas que nós
estamos sugerindo que venham prestar depoimentos à CPI. Num primeiro momento, como hoje,
como a Professora Ana Lúcia e Professor Leonardo, numa fase que a gente poderia dizer, de acúmulo
de informações, de conhecimentos sobre o assunto. E depois, uma série de servidores públicos do
município, que deverão, aqui, prestar esclarecimentos sobre como a Prefeitura tem agido.
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Temos uma listagem de nomes: a Professora Ana Luiza, a Professora Suzana Kahn, o Professor
Sérgio Luiz Dias Portella, o Professor Alexandre Pessoa. Além disso, teremos sessão com moradores
de áreas atingidas. Já temos aqui, inclusive, moradores de áreas como Rocinha, Rio das Pedras, que
serão ouvidos.
Além disso, técnicos do Tribunal de Contas do Município, do Geo-Rio, da Defesa Civil, da Rio-Águas, o
Secretário Municipal de Conservação e Meio Ambiente, o Secretário Municipal de Infraestrutura e
Habitação; os Presidentes da Geo-Rio, da Rio-Águas e da Comlurb; o Chefe Executivo de Resiliência e
Operações do Centro de Operações Rio (COR); o Subsecretário Municipal de Proteção e Defesa Civil.
É a primeira listagem de pessoas que a gente gostaria de colocar sob aprovação.
E, além disso, o plano de trabalho também prevê a realização de três audiências públicas e de, pelo
menos, três visitas, que poderão se desdobrar em mais, tanto em áreas atingidas pelas chuvas,
quanto os equipamentos públicos de prevenção, e uma visita ao TCU, que seria, inclusive, a primeira
visita a ser programada, aqui, pela CPI.
Portanto, diante disso, colocaria para deliberação dos senhores, o plano de trabalho apresentado
para esta CPI, perguntando qual seria o voto dos senhores vereadores.
Como vota o Vereador Renato Cinco?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Voto favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como vota o Vereador Tiãozinho do Jacaré?
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Voto favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Meu voto, na qualidade de Presidente, também é favorável.
Está aprovado, portanto, o plano de trabalho da comissão, por unanimidade.
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Por fim, ainda nesta fase das deliberações, gostaria de colocar, aqui, sobre a mesa, o primeiro
requerimento, que é o de documentação. Como estou entregando agora, farei uma leitura rápida de
quais são os documentos que, a maior parte deles já prevista no plano de trabalho, mas, alguns, são
novos.
Vamos requerer à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente o relatório que descreve a
metodologia utilizada na elaboração do mapeamento dos pontos críticos de alagamento da Cidade
do Rio de Janeiro; o relatório com o acompanhamento das metas estabelecidas pela estratégia de
adaptação às mudanças climáticas da Cidade do Rio de Janeiro. São, portanto, dois relatórios.
À Fundação Instituto de Águas do Rio de Janeiro (Rio-Águas), o relatório que descreve a metodologia
utilizada no mapeamento das áreas críticas de drenagem; a cópia de todos os projetos de riscos
hidrológicos para a Cidade do Rio de Janeiro; os relatórios de base técnica que embasam as ações
executadas dentro do âmbito do Programa de Prevenção às enchentes; o Plano Diretor de Manejo de
Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro; o relatório com o acompanhamento das metas
estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico; e, ainda, à Fundação Instituto de
Geotécnica (Geo-Rio), o relatório que descreve a metodologia utilizada na elaboração do
mapeamento de áreas de risco geotécnico.
Os relatórios de base técnica que embasam as ações executadas dentro do âmbito do programa de
proteção de encostas e áreas de risco geotécnico e os dados pluviométricos da cidade do Rio de
Janeiro em formato de dados abertos. Então, a gente está colocando para a aprovação dos senhores
vereadores esse requerimento. A partir dele, nós vamos proceder aos ofícios destes três órgãos:
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, Rio-Águas e Geo-Rio. Gostaria de saber qual o
posicionamento dos senhores vereadores se aprovam o requerimento ou não.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu voto favoravelmente.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Favoravelmente,Vereador.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com a anuência dos três vereadores, está aprovado o
requerimento das primeiras documentações que esta CPI receberá.
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O calendário. Última deliberação, antes que a gente possa passar a palavra aos professores
convidados, aos quais eu já agradeço. Nós queríamos propor aqui duas datas para continuação do
que veremos hoje, que são a questão da presença dos professores, ou seja, desse saber acumulado,
técnico, acadêmico. No dia 11 de abril, que é uma quinta-feira, também às treze horas. Audiência com
a presença da Professora Ana Lucia Britto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e do
Professor Alexandre Pessoa Dias, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. E no
dia 17 de abril, também uma quinta-feira, às treze horas, a presença da Professora Suzana Kahn, que
é presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e do Senhor Sérgio
Portella, pesquisador e assessor da presidência da Fiocruz.
Além disso, nós teríamos uma data para fazer uma visita ao Tribunal de Contas do Município. Eu,
ontem, entrei em contato por telefone com o Presidente Thiers Montebello, que se colocou à
disposição para receber uma comissão da CPI, para que a gente possa fazer o primeiro contato de
uma requisição das informações do Tribunal de Contas do Município – e ele diz o seguinte para mim,
que só não gostaria que fosse marcada a sexta-feira, esse seria um dia mais complicado para ele,
mas que poderia ser marcado de segunda à quinta-feira, sendo que, na quinta, tem que ser na parte
da tarde.
Nós estamos, portanto, sugerindo dia quatro de abril, só que na parte da tarde – aqui está escrito 11
horas. Nós podemos fazer isso também na segunda-feira, dia oito de abril, se for melhor para os
senhores estarem presentes nessa data.
Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores sobre o dia 4/4, o dia 11/4 e o dia 17/4, ou se há uma
sugestão de alterações de data nestes casos aqui do calendário. Vou submeter à votação. Estão,
portanto aprovadas as datas de 4/4, na parte da tarde, 13 horas, a visita ao Tribunal de Contas do
Município; no dia 11/4, a Audiência com a Professora Ana Lúcia Britto e o Alexandre Pessoa, às 13
horas; e no dia 17/04, 13 horas, a presença da Professora Suzana Kahn e do senhor Sérgio Portella.
Em virtude da manifestação positiva dos senhores vereadores presentes, tenho aprovados todos os
requerimentos desta reunião da Comissão. Antes de passar a palavra aos professores presentes,
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algum vereador gostaria de se manifestar? A todos os presentes, comunico que vamos entrar no
segundo ponto de pauta, já agradecendo a presença dos professores Ana Luiza Coelho Netto,
Professora e Pesquisadora do Laboratório de Geo-hidroecologia e Gestão de Riscos (Geoheco/UFJR)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Professor Leonardo Esteves de Freitas, também
Professor do Geoheco, do Laboratório. Aos dois professores, agradeço em nome da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro.
Eles estão aqui, obviamente, como pesquisadores e assessoria técnica, não serão inquiridos como
testemunhas, mas estarão como aqueles que podem auxiliar ao conhecimento dos vereadores e da
população daquilo que esta CPI se propõe a enfrentar. Passo a palavra então à professora Ana Luiza
primeiro. Temos um limite de tempo que de quatro horas, porque precisamos comparecer á Sessão.
Tem uma apresentação de PowerPoint – é isso? A assessoria vai ajudar na apresentação. Achamos
que de 30 a 40 minutos, professora? Uns 30 minutos? Por que aí, fazemos a apresentação, e depois
o professor Leonardo, e, por fim, abriremos para as perguntas dos vereadores e de quem mais quiser
fazer uso da palavra.
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – Bom, enquanto preparam o PowerPoint, quero dizer que estou
contente por estar aqui fazendo um elo entre o trabalho que desenvolvemos na universidade com as
questões da nossa Cidade, e acho que esta Comissão tem uma pertinência muito grande diante dos
problemas que a nossa cidade enfrentará num futuro próximo como já vem enfrentando há algumas
décadas.
Não é um problema novo para a nossa cidade, e o que temos como preocupação pela frente é a
recorrência e aumento na frequência de fenômenos que podem trazer prejuízos e danos à cidade,
mas fundamentalmente colocam a população em risco, principalmente as populações mais carentes
que habitam áreas geralmente de maior. É com muita satisfação que agradeço o convite e a
oportunidade de estabelecer um diálogo com trabalho importante desenvolvido aqui na Câmara.
Vamos lá! Agradeço, porque a turma jovem não tem problema, mas a gente vai a reboque com essas
máquinas. Bom, está ali já, na tela. Como todo professor, gosto de ficar em pé olhando todo mundo.
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Preparei alguns slides para estimular a nossa conversa, troca de possibilidades de apoio de
colaboração com o trabalho que está sendo desenvolvido. Já coloco em tela duas imagens que
refletem muito da nossa preocupação com as comunidades mais carentes, que são uma parcela
muito representativa da população do Rio de Janeiro.
Bom, fiz esse roteiro para nossa conversa trazendo uma motivação, mostrando algumas imagens
das catástrofes que já vivenciamos aqui no Rio de Janeiro. Vou expandir um pouquinho a nossa
leitura dos problemas que enfrentamos, falar um pouquinho de como é que lemos a natureza dos
desastres que ocorrem em razão de eventos extremos de chuva e algumas considerações para
reflexão de todos e que, certamente, demonstram que estamos atrasados há algumas décadas nas
soluções que possam pelo menos reduzir o impacto de fenômenos próprios da natureza.
São 27 slides, eu coloquei a distribuição para vocês terem a ideia de que não vou me alongar tanto.
Vamos ao próximo.
Por que tudo isso? Qual é a motivação? A motivação pelo Atlas de Desastres Naturais é que nós
temos desastres que acarretam mortes, o que eu, pessoalmente, considero inaceitável. Excluindo o
evento

extremo

de

2011

da

Região

Serrana,

43%

estão

relacionados

a

“inundações

bruscas/enchentes” – depois eu vou desmembrar os dois termos – e a “movimentos de massa”.
Se a gente olhar um panorama brasileiro, nas diferentes regiões do país, o Sudeste ganha disparado
no percentual de pessoas que morrem em decorrência desses fenômenos “próprios da natureza”.
Esses desastres que estão relacionados a inundações e a deslizamentos, se nós pegarmos os
deslizamentos aos quais as inundações vão se relacionar também, 79% estão na Região Sudeste.
Esse gráfico aqui mostra as ocorrências em azul e os mortos em vermelho. O Rio de Janeiro dispara.
O Estado do Rio de Janeiro dispara nas consequências por morte.
Aqui, o nosso município, a nossa cidade, bonita pela própria natureza e problemática pelo histórico da
sua própria evolução, ou dificuldade de evoluir.
Nós temos aqui maciços montanhosos, o da Tijuca, Pedra Branca e um pedacinho do Gericinó, que eu
costumo chamar de fragmentos de montanha, porque é um ambiente de montanha, ou seja, de
encostas íngremes, que não se diferencia das escarpas da Serra do Mar ou das regiões de relevo
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montanhoso, sendo que o nosso município vive o contraste entre as áreas montanhosas, que jogam
suas descargas provenientes das encostas, descargas líquidas, as águas, os sedimentos que vêm das
erosões, dos deslizamentos e os materiais solúveis também, que se misturam à água. Tudo isso vai
definir a qualidade da água, que traduz, de certa maneira, qualidade de vida da cidade. E cai
abruptamente nesse domínio de baixada.
Eu quero chamar a atenção que esse domínio de baixada, na verdade, é um domínio de deposição, ou
seja, o material que sai das encostas vai depositando ao longo do tempo geológico, e essas baixadas
naturalmente são áreas de pântano, de brejo. Por quê? Porque significa que o nível da água
subterrânea, que está regulado pelo nível do mar, está muito próximo da superfície.
Então, tem um histórico evolutivo que faz com que esses materiais sejam em parte arenosos, em
parte muito argilosos, argilas moles, onde as construções são mais difíceis. Enfim, não é fácil ocupar
esta cidade. Se você está nas encostas, corre o risco de cair e de ser atropelado por deslizamentos; se
você está na parte de baixo, é de ser soterrado ou de ficar embaixo d’água.
Então, não é uma cidade de planejamento e de gestão fácil: ela apresenta desafios para todos nós,
historicamente acumulados – eu repito.
Aqui temos umas imagens do fenômeno ao qual eu estou me referindo, que ocorre naturalmente.
Nós temos estudos que demonstram que deslizamentos são próprios das regiões montanhosas. E,
na Região Serrana, dados diretos, com levantamento de campo, datações absolutas, evidenciam que
esse fenômeno já ocorre há 10 mil anos pelo menos, num intervalo de recorrência no período
geológico antecedendo a ocupação humana da ordem de algumas centenas de milhares de anos.
Perdão: centenas de anos.
Então, é um fenômeno próprio da natureza dessas áreas montanhosas. Nunca vai deixar de ocorrer.
A diferença é que, no tempo geológico, portanto antecedendo a entrada da ação humana e as
modificações que a gente foi introduzindo historicamente, o intervalo de recorrência, quer dizer, a
coisa se repetia com intervalos muito longos – da ordem de algumas centenas de anos.
Agora, em todo verão, choveu forte, cai. Portanto, significa que nós já modificamos tanto esse
sistema, que ele está muito mais suscetível à ocorrência desse fenômeno. Nós já mudamos a

A2-0014

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
vegetação, que interferiu nas condições do solo, que interferiu na condição de distribuição de água.
Então, nós modificamos o sistema regulador da estabilidade, tornando essas áreas montanhosas
muito mais suscetíveis à ocorrência desses fenômenos.
E o que vem das encostas certamente vai concentrar no fundo dos vales. Uma área rural vai sofrer
com essas inundações, com essa acumulação de sedimentos, mas, em termos de perdas sociais e
econômicas, a gente sabe que as populações tendem historicamente também a se concentrar ao
longo dos rios. E nós temos inúmeras cidades ao longo dos rios.
A nossa cidade, como é que respondeu a esses fenômenos? Nós temos um caso... Quer dizer, para
minha geração, porque eu sou muito jovem. Em 1988, eu estava fora do país, mas, em 1996, eu
estava aqui e acompanhei de perto, em fevereiro de 1996.
É verdade, essas áreas montanhosas, e ali a gente tem o maciço da Tijuca no quadradinho vermelho...
Aqui eu botei umas datas dos grandes eventos de deslizamento e inundações que nós tivemos na
cidade. Nos anos 60, no ano seguinte, em 66, 67, depois em 88, também tivemos desastres aqui na
cidade, sérios. Em 1996, foi muito sério. Em 2010, não mais tão sério, mas aconteceu em grande
quantidade.
E por que eu coloquei essas datas? Porque, após uma grande catástrofe, a nossa cidade respondia
com alguma medida que favorecia a gente dar um passo adiante para se preparar para possíveis
outros desastres dessa natureza. Então, em 67, o Rio de Janeiro ganhou o Instituto Geotécnico, hoje é
Geo-Rio. Em 88, o Instituto Geotécnico virou Fundação Geo-Rio. Em 96, nós ganhamos uma rede de
pluviometria muito boa para nossa cidade. Pode melhorar, obviamente, porque pegou mais as áreas
que foram atingidas. Em 2010, nós vimos que os efeitos daquela chuva forte que veio em abril e tal
foram muitos pontuais.
Eu vou mostrar os mapas, mostrar as diferenças e discutir um pouco porque foi tão diferente de 96,
e o impacto não foi na mesma dimensão que em 96. Acontece que, depois de a gente vivenciar todas
essas histórias, em 2010 isso levou ao Centro de Operações do Rio de Janeiro; em 2017, a gente
recebe as notícias do desmonte do Centro de Operações, que passou a se multiplicar em outras
funções. E certamente isso, para mim, de longe, desse sistema que governa a cidade de uma forma
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direta, foi de certa maneira impactante, porque eu estava muito, vamos dizer assim, satisfeita com a
evolução da nossa cidade na preparação, antecedendo a ocorrência desses fenômenos que destroem,
que matam.
Realmente, eu, até hoje, não compreendo essas transformações que nos levam a dar um passinho
para trás. Aqui, algumas imagens de 96. Os deslizamentos vieram lá do alto do Maciço da Tijuca, na
vertente para Jacarepaguá, e convergiram grande quantidade de sedimentos para os rios que
drenam essas áreas até as baixadas. Então, esses rios que trouxeram todos os sedimentos que
saíram lá do alto vieram acumulando mais sedimento, que foram removendo pelas bordas e
trazendo blocos, árvores de dimensões incríveis, porque os fluxos com essa condição conseguem
transportar grandes materiais. Mas quando chegou às baixadas, zonas receptoras, foi uma inundação
não só de água, mas de sedimentos cobrindo condomínios ricos, comunidades pobres. Foi realmente
um impacto dos maiores que nós já assistimos aqui na cidade.
Há uma diferença aqui muito grande que fez a gente refletir muito sobre a importância, de um lado,
de nós estudarmos o fenômeno, sabermos como é que ele se desenvolve, os condicionantes dele, os
mecanismos, a propagação, tudo isso é muito importante, mas o impacto é diferencial. Então, por
exemplo, nesses condomínios lá da Baixada de Jacarepaguá, próximo ao Maciço da Tijuca, várias
medidas foram tomadas aliviando impostos, aliviando uma série de coisas. Então, de certa maneira,
foi feito um retorno para ajudar na recuperação.
Mas na parte de baixada das comunidades que se adensaram, como Rio das Pedras, que foi
fortemente atingida, e durante esse aporte de sedimentos, você entope e o pouco da drenagem que
existe não funciona. Então, o transbordamento se propaga. Como a carência de áreas de recreação é
muito grande, isso vira festa para os jovens e as crianças. Na semana seguinte, essas criaturas
morrem. Leptospirose: a curva da Fundação Oswaldo Cruz é impressionante. São curvas exponenciais
do aumento de doenças como leptospirose, diarreia e outras.
Então, tanto nas áreas canalizadas formalmente, preparadas para receberem grandes fluxos, como
em áreas pobres, certamente aqui a recuperação se dá num tempo diferente da recuperação normal.
Essas pessoas perdem o pouco que têm, são reassentadas temporariamente em algum lugar – na
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igreja, na escola – ou então são removidas para áreas distantes. Dessa forma, também se propagam
os impactos no seu entorno.
Naquele momento, aparecem fotos de casas bonitinhas e depois essas pessoas ficam abandonadas,
como é o caso da Cidade de Deus, como é o caso do próprio crescimento da favela Rio das Pedras.
Então, a gente percebe claramente que o impacto e as perdas são muito maiores, visivelmente
maiores nas áreas mais pobres, nas áreas desprovidas de infraestrutura mínima, onde a falta
inclusive do saneamento propaga essas doenças, onde existem valas, realmente uma condição
desumana, e que se espalha muito além do momento imediato ao desastre.
Aqui uma imagem para vocês verem o porquê desses desastres. Isso é uma figura do alto do divisor,
onde a chuva se concentrou mais. Do lado de lá vai para Jacarepaguá; do lado de cá vem para o
Parque Nacional da Tijuca, onde a floresta está mais bem desenvolvida. Eu vou falar sobre isso. Cada
bolinha dessas é um posto de chuva que me permitiu esse mapa. Aqui são dias. Aqui é o relevo.
Então a gente sai aqui da Zona Norte, de Benfica, aqui é a Tijuca, sobe o maciço da Tijuca, aqui é no
Alto da Boa Vista. Aqui já é vertente de Jacarepaguá, Jacarepaguá no aeroporto e aqui a base do
maciço da Pedra Branca. Onde choveu mais no dia 12 foi em cima exatamente do Maciço da Tijuca.
Desmembrando do diário para o horário, a gente vê que, na parte da manhã, teve uma tempestade
em cima dessa área do maciço. Na parte da noite, teve uma segunda tempestade nessa área e uma
primeira aqui no Maciço da Pedra Branca.
Quando eu comecei a ver essa sequência de duas tempestades com intervalo de tempo curto entre
elas... Eu comecei, anos depois e ao longo dos anos, a perceber que esses grandes desastres têm se
associado a uma distribuição de chuvas assim. Simplificando, a primeira tempestade molha bem o
solo, enfraquece a resistência do solo. A segunda desaba. Então, duas tempestades seguidas,
geralmente, acarretam grandes desastres. Isso está na Região Serrana, isso está aqui no Maciço da
Tijuca, nas nossas regiões montanhosas do Estado do Rio de Janeiro, para me restringir às áreas de
estudo que nós temos trabalhado.
Aqui é um mapa. Não olhem agora as manchinhas amarelas. Nós destacamos os deslizamentos que
vêm das encostas nas manchinhas laranja. São deslizamentos rasos, mas, quando eles chegam ao
fundo dos vales e passam a acompanhar o leito dos rios, eles já acumularam uma grande carga de
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sedimentos. Ao longo da trajetória, eles vão removendo mais, removendo blocos e levando tudo para
baixo. Então, esse fenômeno propagou até Jacarepaguá. Foi só até o entorno imediato da baixada?
Não, foi muito além disso.
Eu vou mostrar a próxima figura. Quando nós levantamos as condições das encostas e os fatores
que regulam a distribuição da água e o comportamento de estabilidade ou de “instabilização” das
encostas, nós vimos que, grande parte, 14% desses escorregamentos foram em área de floresta
conservada, 42% em floresta degradada e 43% em área de gramíneas resultantes do fogo
recorrente. Quer dizer, vegetação importa e, geralmente, as equações de estabilidade não levam em
conta a vegetação. Então, o meu trabalho tem sido provocar meus colegas e parceiros da área
geotécnica com os quais nós trabalhamos há muito tempo no sentido do desafio que é a inserção de
outros componentes ou de componentes relevantes na regulação da estabilidade das encostas.
Só outra coisa que é importante: esse fenômeno ocorreu em cima de um substrato de granitos e de
guinasses, mas a grande detonação foi no meio dos granitos. O granito é uma rocha mais
homogênea que propicia muito a formação de blocos. Sabe, as rochas homogêneas, os diábases e os
granitos, enfim, há rochas que são mais homogêneas, mas são onde se formam muitos blocos.
Quando você tem as encostas com um histórico de deslizamento, elas têm depósitos com blocos.
Então, quando você tem esses fenômenos, você está deslocando solo e blocos e as árvores. Daí os
entulhos que ganham força no transporte e no aumento dessa erosão que vai removendo ao longo
da trajetória. Isso vai fazer a diferença aos eventos de 2010 que não foram em cima de granitos.
Só para completar esse evento, aqui vocês têm as cicatrizes, mas se vocês repararem no sistema
lagunar da cidade – e isso foi a dissertação de uma aluna –, aqui a gente tem ao longo do tempo,
começando na década de 50, em 1975, ou seja, posterior aos eventos de 1966 e 1967; 1999, posterior
ao evento de 1996; 2010, e logo depois do evento de 2010, e por aí vai. O sistema lagunar vem
passando por um processo de assoreamento que eu diria que está por desaparecer.
Quer dizer, o que significa para a cidade a gente extinguir o sistema lagunar? Porque não é só o
aporte de sedimentos desses deslizamentos, é também a entrada de construções que começam no
entorno e vão avançando, e por aí vai. Então, a gente tem uma articulação grande entre os
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fenômenos das encostas, das baixadas e dos reservatórios terminais, os sistemas lagunares e, senão,
direto na praia.
Ou seja, até onde se propagam os efeitos desses fenômenos? Pela cidade afora, que é uma cidade
pequena. Então, isso vai se refletir numa gama de problemas em que não apenas o destacamento de
solo vai varrer o que estiver no caminho ou vai soterrar quem estiver na frente, mas vai também
modificar o sítio da nossa cidade em grandes proporções.
Já o evento de 2010 são essas cicatrizes aqui de deslizamentos. São esses pontinhos amarelos.
Reparem que não tem essa extensão e articulação das encostas com os canais receptores. Mas tem
uma coisa interessante na próxima figura.
Aqui é a área ao longo da Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Aqui ao longo da Vista Chinesa. Na verdade,
nós temos aqui visivelmente um problema que não é difícil de ser tratado, que se chama sistema de
drenagem. Se eu não tenho um sistema de drenagem adequado, eu estou concentrando água,
inclusive, nas curvaturas dessas estradas, porque a água não faz curva, ela sai direto. E onde eu
injetar a água, eu estou injetando um vetor, eu estou com um vetor que vai intensificar o desmonte
dessas encostas, e o deslizamento virá.
Interessante é que esses deslizamentos não propagaram como aqui, e a gente pode perguntar por
quê. Bom, o granito favorece muito essas rupturas e essas grandes quantidades e blocos,
potencializando essa trajetória. Esses aqui foram em área de florestas que, obviamente, têm um
limiar, até onde elas contribuem no aumento de resistência do solo; mas o vetor de força que está
atuando daquelas áreas tem também os seus limiares.
Aqui também é área de floresta, inclusive, do Parque Nacional da Tijuca. Têm as fugas d’água das
estradas, tem os cortes muito verticais e muito altos; cai. Onde tem corte muito alto – de 2 metros a
3 metros –, e mais verticalizados, segura; aprendi com meus amigos geotécnicos. Mas se você
começa a cortar mais alto e mais vertical, então, tem aí um problema técnico sério. Como é
seríssimo, eu diria, o problema da falta de drenagem adequada, este historicamente acumulado
nessa cidade.
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A floresta, nesse caso, conseguiu reter. Esse fenômeno de 2010 teve um aspecto que eu diria muito
preocupante. No dia seguinte só se falava em remoção de favela, numa atribuição de que as favelas
seriam as grandes culpadas, sem sequer reconhecer o seguinte: dentro dessa favela, aqui, dos
Prazeres – e eu visitei todas elas – aquela herança de drenagem do programa Favela Bairro foi uma
coisa muito interessante: o grande problema é não deixar água concentrar, então, drena-se. O
problema é que os drenos não são mantidos limpos, então, funcionaram parcialmente; mas o
suficiente para evitar tragédias maiores.
Houve dois deslizamentos nos Prazeres, entre o Morro dos Prazeres e outra comunidade que eu não
me lembro o nome... Esse deslizamento aqui que foi causado por dois tubos saídos de duas casinhas,
que jogavam a água em cima de um lixão. Pronto, caiu o lixão, matou um bocado de gente aqui
embaixo. Quer dizer, isso daí também poderia ser controlado por drenagem, por coletas de lixo. E, na
base disso tudo, por moradias mais adequadas à humanidade que nos caracteriza – ou deveria nos
caracterizar.
Mesma coisa aqui nos Guararapes, quando morreu a mãe com três crianças. Queriam remover todo o
Guararapes; mas o problema não veio daqui, veio da drenagem do trilho do trem lá do Corcovado; o
trenzinho que passa aqui. Então, de novo, o problema de drenagem leva à detonação do fenômeno
que mata quem está no caminho, e não, necessariamente, vem da comunidade, é o interior. Não quer
dizer que a condição de moradia dessas comunidades seja a recomendável. Nós precisamos refletir
porque são condições sub-humanas do ponto da estrutura física; mas eu diria, do ponto de vista
humano: quanto cafezinho bom que eu já tomei lá, viu? Muito cafezinho com bolo e pessoas que
colaboram entre si.
Quer dizer, o aspecto humano me parece a prioridade em termos de medidas que possam melhorar
a condição de vida, estabilizar encostas para evitar que, daqui do nosso parque, tão bonito, a gente
acabe matando no vizinho; que, daqui, dois canos acabem matando tanta gente.
E aqui, por exemplo, no Laboriaux, que foi uma área onde a ocupação foi estimulada formalmente
pelo governo local, na verdade, por falta de drenagem, fugas d’água também acabaram batendo,
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aqui, nessas casas bonitas do Alto da Gávea, e isso deu um quiproquó que, de repente, queriam
remover todo mundo e removeram várias pessoas.
No Humaitá também. Eu moro até perto, não aqui, que está fora da minha possibilidade, eu moro
aqui por baixo. Mas os escorregamentos que aconteceram, inclusive, junto a casarões muito bonitos,
clubes e tal, também por problema de fuga d’água das estradas, drenagem, novamente. Então, a
gente poderia evitar muita coisa se cuidasse melhor da cidade.
É só há problema quando a gente pensa em chuva extrema? Não, é muito mais. Para resolver, não
basta a gente botar cano, estabilizar encosta, porque as medidas de higiene são importantes, mas
são pontuais. Ano que vem cai do lado.
Eu desafio muito meus colegas, companheiros, parceiros de trabalho. Mas, às vezes, o que acontece?
Caiu um bloco no carro, matou uma família. Então, agora a obra vai para o local de onde saiu o bloco.
Está bom. Aí, nós fomos visitar a obra muito bem feita pelo meu colega lá em Teresópolis e era uma
comunidade internacional. Um ano depois de 2011.
Quando a gente estava passando, inclusive com dois pesquisadores de fora – eu vinha mais atrás –
caiu um bloco na estrada, exatamente porque a obra parou naquele ponto, não parou do lado. Ou
seja, seria importante, como a gente vê em outras regiões, em áreas com muita produção e queda de
bloco, as obras são continuas onde existe a chance de queda de bloco.
A gente precisa avançar, evoluir, não fazer contenções pontuais apenas onde já caiu e já matou,
porque pode cair do lado e o problema se mantém, se perpetua.
Mais recentemente viemos aqui para a Comunidade do Alto Sertão, acima da Comunidade do Rio das
Pedras, porque aqui ainda tem todo um programa de abastecimento de água, disso e daquilo. Se saiu
do papel, se já foi efetuado ou não, é outra discussão. Mas aqui em cima não tem.
Então, nós resolvemos escolher essa comunidade como um laboratório, para depois demonstrarmos
que é possível instalar medidas que vão reduzir esses riscos todos e com baixo custo, trazendo uma
conscientização maior e um trabalho coletivo com a comunidade, com os técnicos especialistas.
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Enfim, com uma gama de profissionais afins do Corpo de Bombeiros, de instituições religiosas, no
sentido de dar consciência da natureza dos problemas que envolvem desde devastação de vegetação
florestal; deslizamentos, inundações e escolhemos essa comunidade que foi afetada pelos
deslizamentos de 1996, em que morreram algumas pessoas. Isso ficou marcado na história deles,
então nós fomos direto trabalhar com a Comunidade do Alto Sertão.
Só para vocês terem um panorama dos deslizamentos, aqui fica a Comunidade do Alto Sertão, duas
bacias drenando para o mesmo ponto. Nós tomamos uma área para ser um laboratório e a partir de
um resultado a gente conseguir demonstrar inclusive para o governo local que é possível a gente
instalar uma série de medidas de baixo custo e com alto resultado.
Entre os problemas que nós levantamos, estão desde despejos de águas usadas, esgoto dentro dos
rios, até tudo esparramado pelo caminho. E onde tiver na gotejamento na encosta, quando vier uma
chuva, aquilo representa a chuva antecedente que já molhou, já enfraqueceu as encostas.
Levantamos uma série de problemas: desmatamento, deslizamentos, mananciais, enfim, e
resolvemos trabalhar com eles. Conhecer esses problemas, formar um circuito de trabalho coletivo
em busca de soluções para tratar a água, para controlar o aporte de sedimento, de lixo. Um projeto
que foi financiado, também de baixo custo pela Faperj, com todo o atraso na liberação de verba,
quando liberaram, a gente já estava lá na frente, na articulação com as comunidades de lá e de áreas
vizinhas.
Foram muitas reuniões, foi uma experiência riquíssima. Fizemos muitas coisas juntos, mapeamos
juntos. Chamamos o pessoal da Fiocruz, chamamos o pessoal da Defesa Civil, chamamos grupos
religiosos para a gente espraiar. Porque não adianta a gente entrar com uma medida estrutural
qualquer sem ter medidas não estruturais que certamente vão ser tão importantes, quanto ou mais,
na preparação; não só para minimizar os efeitos das chuvas fortes, mas também para evitar grandes
perdas.
Nós chegamos a fazer várias coisas do trabalho, e quando nós estávamos com o equipamento
pronto para instalar e começar monitoramentos, em paralelo com trabalho de limpeza, coleta de
lixo, com as escolas, com os moradores e tal, nós fomos expulsos da área pela milícia.
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A milícia mandou a associação de moradores – e nós já estávamos trabalhando com a segunda
gestão – e impediu que nós continuássemos o trabalho, porque a gente estava mobilizando muita
gente e eles estavam perdendo, de certa maneira, a força que eles exerciam sobre essas pessoas. Eu
falo isso com muita tristeza, porque isso nos tirou de um laboratório de pesquisas ao qual me
dediquei e me deu ensinamentos desde 1975, quando eu comecei meu trabalho de mestrado.
Eu tenho anos e anos de trabalho no Maciço da Tijuca enquanto laboratório, tanto de floresta, para eu
entender a natureza desses fenômenos condicionantes e tal, e depois foram várias dissertações
sobre o que transforma e qual é a consequência, se aumenta ou não a vulnerabilidade. Então, a gente
interrompeu definitivamente os trabalhos no Maciço da Tijuca.
Esse era o projeto experimental, eram processos biodegradantes de baixo custo, nós já estávamos
fazendo instalações para fazer uma coisa bem local. Eu só mostro a figura para vocês terem uma
ideia de que o problema vai muito além do material que cai da encosta, que soterra e que afoga. Ou
seja, nós estamos com essa tutela dentro da nossa cidade, que nos impede de trabalhos diretos com
as comunidades.
Sobre a natureza do desastre, todo mundo fala em desastre natural. Ora, o fenômeno que causa
desastre é natural há mais de 10 mil anos, então, nós não vamos evitá-lo; ele vai acontecer em
resposta à acumulação de água nos solos, as chuvas intensas e etc.
A expressão “desastre natural” traz uma conotação de que o inevitável acontece, e não é verdade. O
desastre não é natural, o Léo vai fortalecer isso. Os fenômenos que causam desastres são naturais,
portanto, nós estamos sob ameaça permanente de um fenômeno natural, portanto, uma ameaça
natural. Porém, o grau de ameaça vai estar relacionado ao potencial de ocorrência, ou seja, a
condição de terreno, que é o que a gente mais estuda.
As

consequências,

a

magnitude

do desastre, dependem fundamentalmente do contexto

socioespacial. Ou seja, para entender “risco diante das ameaças naturais”, nós vamos ter que discutir
as relações socioespaciais no território. Nesse contexto, nós precisamos dizer o seguinte: o risco é
visto como possibilidade de determinada ameaça ou perigo gerar danos à sociedade; sejam
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materiais, para saúde ou para a vida humana. Os elementos expostos a esses fenômenos definem o
potencial de risco.
O que eu quero dizer com isso é que essas cartas de risco que andam por aí não são cartas de risco,
não tem metodologia adequada, não tem base de dados adequada; são figurações num cenário
preocupante, onde a suscetibilidade a esses fenômenos existe, o risco é real e nós temos um
histórico acumulado não só nessa cidade, mas em regiões montanhosas, que demonstram isso.
O que nós estamos esperando para repensar de modo integrado a nossa cidade? Os elementos e o
risco, quais são? As pessoas, as construções, as atividades, o circuito geral das áreas afetadas, tudo
que possa ser atingido direta ou indiretamente pelo fenômeno indutor do desastre, que é natural, é
próprio da natureza desse lugar. Estou quase terminando. Ainda faltam uns seis slides. É só para
acalmar.
O foco do desastre, então, é a consequência dos fenômenos naturais rebatido na organização da
sociedade, por isso, também condicionado por ela.
Dentro dessa perspectiva, nós precisamos repensar esse termo e a trabalhar com a ideia – aliás, eu vi
que o Sergio Portella vem aí também, e o Léo, parceiro de sempre –, nós precisamos trabalhar o
conceito de desnaturalização do desastre. E não estamos começando com essa conversa, não. Essa
conversa já está circulando entre os especialistas.
A vulnerabilidade dos atores da sociedade interfere na magnitude do desastre. Então, o caráter dele é
socioambiental, não é natural. O desastre é a consequência, é “sócio”, é “ambiental”. Eu posso até
dizer “econômico”, como uma parcela também das perdas. Eu posso dizer até “político”, pela ausência
de mobilização e de ação concreta dos sistemas de governo.
Então, se a gente não repensar isso, vai continuar assistindo às consequências desastrosas de
fenômenos que são próprios da natureza. Ou seja, nós temos um histórico secular e, até hoje, a gente
não aprendeu a cuidar da nossa casa.
Sobre a vulnerabilidade, o Léo vai trabalhar melhor esses conceitos; ela é vista a partir da segregação
social e espacial e cria uma exposição desigual de risco. Então, essa interpretação dialoga muito bem
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com a do Henri Acselrad, de “Justiça Ambiental”, que pressupõe que os efeitos dos fenômenos
naturais extremos são desigualmente distribuídos pela população, ou seja, os processos sociais se
refletem nos danos ambientais.
Não adianta só segurar a encosta. A população que é deslocada, depois, perde o pouco que tem, não
volta para o seu lugar, quando muito.
Às vezes, é deslocada, e nós temos estudos do que aconteceu depois de Cidade de Deus, que foi área
de remanejamento nos anos 1960. A própria Favela Rio das Pedras também recebeu um contingente
dos eventos de 1988, e por aí vai. A gente joga para longe para não ver e depois a gente esquece; e o
problema cresce, potencializando os desafios da nossa cidade.
Vamos adiante para terminar, considerações finais. Por que isso tudo tem que ser dito e repetido? Eu
estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando, porque, às
vezes, a gente carrega muito a sensação da inutilidade da ciência. Mas a culpa não é dos cientistas. Os
sistemas não usam o que é público. Eu sou de universidade pública, então, é o maior prazer dar
utilidade pública a tudo que a gente aprende. É alguma forma de atribuir valor ao nosso trabalho,
além da formação de jovens que venham para a estrada conosco e que se distribuam por outras
estradas para aplicar e para replicar aquilo que aprendem.
E muitos um dia voltam, como eu tenho a felicidade de receber aqueles que eu formei ao longo de
mais de 40 anos, que são meus parceiros, com os quais eu dialogo e trabalho, e tenho um imenso
prazer.
Esses histogramas aqui me dão a precipitação média do Vale do Paraíba. Mas essa distribuição se
repete no Rio de Janeiro todo e no nosso município.
Nos anos mais chuvosos, são mais chuvosos; porque chove mais no verão. Ou são mais secos,
porque não chove tanto no verão. O meio do ano não muda muito ao longo da série temporal. Onde é
que está mudando e estamos observando variações do regime de chuvas? O índice de precipitação,
que eu não vou explicar aqui como é que a gente calcula, mas se vocês repararem na inclinação
dessa seta, o índice está mostrando um aumento da concentração de chuvas entre 1938 e 1998.
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O número de dias chuvosos que, geralmente, é, em média, 40% do ano – 60% não é chuvoso – mas
essa frequência está reduzindo. Está reduzindo principalmente no período de verão.
Aqui, são várias classes de chuvas. Aqui, as pequenininhas até 10 mm por dia; aqui, até 50 mm; aqui,
até 100 mm e, aqui, mais de 100 mm.
E quero dizer o seguinte: nos estudos, lá, de 2011, a gente observou que as chuvas diárias superiores
a 150 mm detonaram, mas foi acima de 160mm/dia que realmente... Agora, falar só do volume diário,
não estou mostrando, aqui, se foram duas tempestades. Eu sei porque já entrei numa análise mais
detalhada e sei que foram duas tempestades: a primeira molha, a segunda detona.
Reparem aqui: as chuvas menores estão diminuindo de frequência. A tendência da reta está assim. O
que significa? Essas chuvas menores, elas representam, dos 40%, quase que 80% das chuvas. Então,
elas são importantes para a gente pensar escorregamentos e erosões maiores? Não. Mas elas
sustentam a biota, as florestas. Elas são as que sustentam a vida animal, vegetal, que protege as
encostas. Isso está mudando de frequência. Por outro lado, as chuvas maiores que 50 mm – e,
principalmente, esse zigue-zague, aqui, de linha mais forte –, maior que 100 mm, estão aumentando
de frequência.
Então, o regime de chuvas vem se alterando desde o século passado, aumentando as estiagens, e
aumentando a frequência das chuvas maiores.
Ora, isso são mudanças dos sistemas ambientais, com os quais a gente deve se preocupar.
Vamos lá. Falta pouquinho! Vamos lá! Vou te dispensar, – hein, Leo?
Isso aqui é em Nova Friburgo: a mesma tendência. Número de dias de chuva reduzindo. O que está
reduzindo? As chuvas menores que 50 mm. O que está tendendo a aumentar? As chuvas maiores de
50.
Concentração: mesma tendência desde 1968 até 2014.
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Ou seja, nitidamente, a gente já vem, desde o século passado, acumulando mudanças no regime de
distribuição de chuva. Isso tem um rebate na dinâmica da biota. E, pior, estiagens – e a gente vai falar
de água depois, algum dia – e concentração das chuvas, o que detona deslizamento.
Esse é o último. Então, diante desse cenário de aumento dos impulsos climáticos que são
detonadores desses fenômenos, para deslizar, para inundar, para intensificar as enchentes – e, aí,
uma diferença: a inundação é o processo natural de transbordamento dos rios. Isso é natural. Agora,
a enchente é a consequência da falta de drenagem. E, aí, nós vamos falar da cidade, vamos falar da
impermeabilização da cidade, da carência de sistemas de drenagem, desde as estradas que vem com
as curvaturas que ainda acionam deslizamentos até as baixadas que inundam por falta de drenagem.
Essa última chuva que aconteceu, agora, ali, Jardim Botânico e Barra da Tijuca, naquela direção.
Bom, ainda bem que concentrou, dessa vez, ali. A de 1996 concentrou, lá, no Pico do Papagaio, Pico
da... Voltado, lá, para Jacarepaguá. A de 2010 concentrou, ali, no Sumaré, que dividiu a água para a
Tijuca e dividiu a água para Botafogo. Por isso, também, que foi tudo pintadinho; não foi uma
sequência tão grande quanto em 1996. Tem uma série de fatores que explicam essa variação do
padrão espacial desses escorregamentos. Mas o que aconteceu, agora, o Jardim Botânico, ali, tem
uma encosta muito íngreme que dificultou a expansão pelas encostas; a floresta está muito bem
conservada. A gente encontra, inclusive, floresta numa sucessão avançada, clímax local, ali, na Mata
do Pai Ricardo.
Ou seja, a funcionalidade hidrológica e mecânica que adiciona a resistência opera naquelas encostas
da Zona Sul. Por outro lado, nas baixadas, a água inundou, não tem por onde a drenar; os sistemas de
drenos não foram atualizados; a impermeabilidade aumentou. Então, não adianta dizer que a maré
subiu, a gente já sabe que a maré sobe. Mas isso também é regulável.
A gente tem como fazer, a gente tem uma engenharia muito boa. Não precisa buscar japonês, nem
francês, nem holandês! Nós temos capacitação aqui nessa cidade. Mas, não. Eu acho, às vezes, isso
me parece assim, é uma desculpa do tipo: “Ah, a gente não sabia, a gente não tinha quem dissesse,
então, a gente vai buscar”. E, aí, os caras vêm de fora, e ficam, ocupando o nosso tempo todo, nos
nossos laboratórios para aprender com a gente sobre a natureza desses fenômenos.
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Eu fico muito chateada com isso. Eu digo logo para eles assim: “Querido, você é muito bem-vindo,
uma, duas, mas vamos trabalhar juntos. Eu faço intercâmbio pelo mundo a fora, maravilhoso, me
incentiva, me estimula e tal, mas não me venha sugar para depois eu dar alimento e dizerem que a
gente não tem capacitação. A gente tem! Tem que ter vontade de política. Decisão política de
intervenção correta e por todos os lados, vários lados.
Nós não dependemos só dos milhões de dólares, nós temos cabeça para ações que vão se combinar
àquelas outras de obras, que são mais caras. Eu não estou negligenciando, mas nós precisamos
trabalhar por diversos vetores. E precisamos melhorar as nossas metodologias. A gente tem feito o
exercício de avaliar a condição de terreno. A gente, hoje tem para o Maciço da Tijuca, que sempre foi o
laboratório, eu priorizei, um ensaio, porque tem um resultado muito bom, em termos de projeção da
suscetibilidade do terreno com as ocorrências antecedentes.
Ele é maravilhoso? Não! Ele é um passo a diante e a gente está sempre buscando e melhorando a
nossa capacidade de chegar antes que a casa caia. Então, eu acho que o desafio está posto para
todos nós, não apenas dentro da academia, mas enquanto sociedade civil, a gente tem aí um
compromisso de pensar na nossa cidade tal como ela é e também como ela ficou depois de um
histórico de transformações que nos colocam, cada vez mais e mais suscetíveis e vulneráveis diante
desses fenômenos próprios da natureza, cuja frequência tende a aumentar.
Quer dizer, ou a gente começa a trabalhar seriamente, ou, como eu já vim aqui nos anos 1990 – e já
naquela época a gente lutava por não ocupação das encostas, por manutenção das florestas, porque
a gente tem esse privilégio. A gente tem florestas que nos protegem. As florestas não são só o
celeiro de biodiversidade.
São o celeiro de biodiversidade, mas tem funcionalidade de regulação hidrológica e do
comportamento mecânico das encostas dessas áreas montanhosas, as quais as nossas baixadas
estão diretamente associadas. Então, o desafio tá posto para todos nós. Eu sei que é difícil, é uma
tarefa difícil, porque não é só olhar a terra que cai, a água que inunda. São também as questões
gravíssimas de a gente ter até impedimento de trabalhar nessas encostas por governos paralelos
que vêm dominando a nossa cidade, senão o país inteiro.
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Muito obrigada.
(Durante o discurso da Sra. Ana Luiza Coelho Netto, assume a Presidência o Sr. Vereador Renato
Cinco e reassume a Presidência o Sr. Vereador Tarcísio Motta)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Professora Ana Luiza. O agradecimento aqui
é nosso. Acho que essa CPI começa, mostrando, inclusive, que a gente precisa entender do assunto
que vai falar e, embora nenhum de nós três aqui, os três vereadores presentes terminem essa aula
sabendo tudo, podendo tirar 10 numa prova, a gente conseguiu ter ideia da dimensão do problema
que a gente quer encarar. A gente está entendendo, inclusive, que, sobretudo, essa questão de que
fenômenos naturais existem e existirão, mas os impactos dependem de elementos socioeconômicos
e, portanto, políticos, os quais a gente vai aqui ter que apontar. Tanto responsabilidades pelo que
ocorreu, quanto propostas para o que virá e, talvez, para que a gente possa diminuir nessa situação
tão bem colocada pela senhora nesta Audiência.
Temos a fala do Leonardo. Antes de passar a fala do Leonardo, gostaria de já pedir tanto à
professora Ana Luíza quanto ao Leonardo que possam entregar uma cópia das exposições para que
possamos colocar no material da CPI e agradecer a presença do público aqui presente, em especial
os moradores de comunidades atingidas pela chuva que terão voz nessa CPI. A cada momento
estamos convidando para fazer uma reunião com a equipe de assessoria da CPI logo após o término
dessa Audiência aqui.
Nós vereadores teremos que ir para a Sessão Plenária no horário que se inicia, mas essas assessorias
receberão esses moradores até para explicar como vamos e como a voz deles é fundamental neste
momento da CPI. Vamos passar a palavra para o Leonardo, e aí pedindo muito encarecidamente se
você puder fazer sua apresentação em 30 minutos por que são 14h30, precisamos terminar a sua
exposição 15 horas para que possamos dar palavra aos vereadores presentes que têm perguntas a
fazer.
Essas perguntas, portanto, teríamos meia hora ou quarenta minutos para que possamos terminar
com a Audiência a tempo de estar lá no Plenário. Então, vou tentando te avisar conforme faltar 10,
faltar cinco... Desculpa se eu tenho que fazer esse papel chato de contar o tempo. Não tem problema,
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Professora Ana, eu também estava empolgado assistindo, agora vou me policiar também para que
possa fazer isso.
Então, vamos ouvir a fala do Professor Leonardo Esteves de Freitas, Professor e Pesquisador do
Laboratório de Geo-Hidroecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Boa tarde. Primeiro, fique tranquilo que vou ser um pouco
mais breve. A professora Ana já fez um panorama muito bom, muito claro, abordou uma parte e
vocês vão ver que têm alguns slides nossos que têm o mesmo conteúdo e esses vou passar mais
rápido, e fique à vontade para me policiar porque professor é uma desgraça nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei.
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Pode passar Ana, por favor.
A Ana abordou muito o fenômeno, o que acontece, os problemas que ele gera. Eu vou fazer uma
abordagem e peço desculpas porque os slides não serão tão bonitos, será uma coisa mais conceitual,
para tentarmos discutir um pouquinho a quem isso afeta e por que isso afeta diferenciadamente
grupos distintos na sociedade. E mais, quando conversaram com a gente para virmos falar, uma das
coisas que entendemos ser importante nessa CPI é sair com propostas concretas, não é? O que
podemos pensar em fazer diferente do que já é feito, da forma que é feita, para que possamos ajudar
e contribuir de forma efetiva com a melhoria desses processos.
A primeira questão que coloco é essa pergunta. Diante de tudo que a professora Ana falou, como é
que abordamos a questão de agregar as pessoas, porque ficou claro na apresentação da Ana que
esse fenômeno ocorre e afeta a cidade como um todo. Porém, afeta de forma distinta diferentes
grupos e é uma prática comum, e quem trabalha com isso sabe, e a própria ciência tem feito muito
isso, vir com a solução pronta e colocar essa solução como a que vai resolver o problema.
Temos visto que em larga escala não tem resolvido o problema. Como é que envolvemos essas
pessoas que vivem em lugares mais vulneráveis já que a questão do desastre não é natural. Acho
que ficou muito claro que é um desastre socioambiental, tem um componente social muito grande.
Como é que envolvemos as pessoas que são aquelas que vivem nas áreas vulneráveis e que

A2-0030

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
acumularam conhecimento a vida toda sobre isso porque sofreram, sabem onde alaga, têm
estratégias específicas para fugir disso.
Como é que trazemos isso e damos voz a essas pessoas para que consigamos fazer um trabalho e
propor uma política na qual essas pessoas tenham voz, porque ao contrário do que é comum, as
pessoas que estão na ponta têm muito a contribuir, sabem muito sobre o fenômeno. Às vezes, nem
elas sabem o quanto sabem sobre o fenômeno porque vivem, estão no dia a dia. Como é que
trazemos essas pessoas de forma organizada, estruturada e com voz para o processo. É um pouco
disso que vou falar.
A primeira pergunta é a seguinte: como é que a gente aborda essas pessoas para que elas venham
para o trabalho? Essa pergunta é essencial porque, historicamente, é uma abordagem... É uma
abordagem que a gente chama “de cima para baixo”, em que a ciência, os técnicos e os governos
chegam com as respostas para serem dadas, chamam de “participativo” o fato de informar e chegam
com elas dadas. Isso não tem funcionado.
Como é que a gente cria um protagonismo das comunidades de forma horizontal para que elas
possam realmente contribuir?
E mais, que a gente, e aí quando eu digo “a gente”, eu falo a ciência, mas também os governos, como
é que eles ouvem, estão preparados para ouvir essas pessoas, porque, como a gente cria relações
horizontais, em que a gente dê protagonismo a essas comunidades.
Ou dizendo de uma forma aquilo que Ana falou, o que fazer se os desastres são naturais? Aí nós não
temos nada a fazer. Mas se os desastres não são naturais, se não é um fenômeno da natureza, que já
está dado, como nós fazemos para resolver esse problema?

Isso aqui é uma brincadeira que eu faço, mas que não vem ao caso, que, quando você digita
“desastre” no Google e você aperta o botão, lá no Google, o primeiro link que vem... Vem lá um monte
de desenho, um monte de respostas do Google. Em nenhuma aparece gente.
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Se a gente tivesse mais tempo, eu ia fazer essa brincadeira com vocês. Aparece desastre, aparece
morte, aparece isso, mas as soluções nunca aparecem. E aparecem só desastres naturais. Sempre
coisas naturais. Todos os links são “desastre natural”, “desastre natural”, “desastre natural”, “desastre
natural”. E eu bati “desastre”. Eu não bati “desastre natural”. Mostrando como a sociedade associa o
desastre à natureza!
E ficou muito claro na exposição da Ana, que não é isso que a gente acredita, que a gente acha que o
desastre é socioambiental: o fenômeno é natural, mas o desastre, ele é uma consequência.
Não existe desastre, gente, na nossa concepção, se ele ocorre no meio de uma floresta que não tem
ninguém. Ele é um evento da natureza. Ele não é um desastre – ele é um fenômeno. O desastre é
quando isso cai na cabeça de alguém.
Segunda... Pode passar. Ainda vou dar uma passada.
Isso que eu falei... Já vou passando. Isso quase tudo a Ana falou, porque as consequências dos
desastres dependem sobretudo do contexto histórico-geográfico.
Não se iludam. Claro que quando cai, cai na cabeça de ricos ou pobres, mas os pobres moram nas
áreas mais vulneráveis, têm menos, geralmente, suas casas têm menos, têm uma estrutura menor.
Eles ocupam as beiras de rios, eles ocupam as encostas íngremes, eles...
Então, o contexto histórico-geográfico no qual a cidade se desenvolve vai mudar e vai influenciar na
vulnerabilidade dos diferentes grupos sociais. Isso hoje, por certo tipo de literatura, de pessoas que
têm discutido, é uma coisa dada, mas ainda é uma discussão em disputa.
Muita gente acha que os desastres ocorrem para todo mundo. E aí eu não sei se vocês lembram,
devia ter trazido essa brincadeira aqui também, só para vocês entenderem o que eu estou falando... O
terremoto no Haiti, ele teve 7.5 na escala Richter, que é a escala que calcula a força do terremoto. O
terremoto do Japão... Isso foi em 2010. O terremoto do Japão, em 2011, teve 9.5 na escala Richter,
seguido de uma tsunami. Morreram 20 mil pessoas no Japão e 250 mil no Haiti. Como, se o
terremoto do Haiti foi menor? É porque o fenômeno é natural, mas a organização da sociedade
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nesses dois países é totalmente diferente. A pobreza e tal, tudo... Então, as consequências são muito
distintas.
Nesse sentido, a gente pensa no risco... O que é o risco? Eu vou passar rápido porque a Ana já passou
esses elementos todos. A possibilidade de um determinado perigo, sei lá, “chuva”... “Chuva” é um
perigo. Ela é nitidamente um perigo, mas o quanto ela vai afetar, que risco ela representa, é isso que
a gente precisa entender. Qual é o risco que uma determinada chuva representa para a sociedade? E
isso é uma possibilidade de a chuva gerar problemas ou não.
E aí nós podemos falar problemas de diversas naturezas: problema de deslocamento para a cidade.
Não pode morrer ninguém! Isso eu acho que é um consenso de todo mundo. Não precisa ser uma
chuva que mata 100, que mata 1.000, que é um problema! Em minha opinião, morrer um é o
problema!
Mas a chuva, a possibilidade de ela gerar um desastre envolve locomoção, envolve uma série de
questões. O risco é isso. A gente tenta entender o risco. O quanto determinado perigo... E aí, na fala da
Ana ficou claro: nós não vamos, gente, evitar chuva. Isso não tem como. A chuva vai acontecer. A
chuva grande vai acontecer. Os deslizamentos e as enchentes em larga escala vão acontecer. Podem
ser minimizados, mas disso virar um desastre é que é a nossa discussão. Como é que nós evitamos
que isso vire um desastre.
Portanto, o foco do desastre é a consequência do fenômeno natural batizada, rebatida na
organização da sociedade. O que a gente quer deixar claro aqui é isso: rebate na organização da
sociedade. É muito mais fácil a gente discutir e melhorar a organização da sociedade. “É fácil” é um
pouco... Eu estou sendo reducionista. É extremamente difícil. Só que impedir a chuva é impossível. Se
nós temos condição de agir em alguma coisa, é na organização e na forma com que a sociedade se
organiza, especialmente na forma que ela segrega as pessoas. É aí que a gente pode... tem alguma
chance de combater, com todas as dificuldades, porque, no fenômeno, é muito difícil. Como é que a
gente vai impedir a chuva?
Pode passar. Daí a nossa ideia de que o desastre não é natural, é um desastre socioambiental. Pode
passar, que isso tudo já foi. Por quê? Porque as pessoas estão em diferentes níveis de
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vulnerabilidade. Entendendo a vulnerabilidade como uma condição das comunidades, na verdade, da
sociedade. Por quê? Porque o desastre é um fenômeno – certo? – que representa um risco sobre a
vulnerabilidade. Quanto mais vulneráveis estiverem as pessoas, maior vai ser o risco de desastre. A
mesma chuva pode causar mais ou menos desastre, dependendo da vulnerabilidade.
E a gente tem que entender a vulnerabilidade a partir de uma série de critérios. Primeiro, as pessoas
têm que viver em moradias, em locais, em condições que representem menos risco, em que elas
estejam menos vulneráveis. Quando as pessoas constroem casas, por falta de alternativa, em
lugares extremamente vulneráveis, em beira de rio, em encostas, elas se tornam mais vulneráveis.
Mas, se elas constroem casas nesses lugares... E não esqueçam: as pessoas moram no Japão, as
pessoas moram na Califórnia, onde tem terremotos, e elas vivem lá, nem por isso morrem. Então, se
as pessoas constroem casas em lugares de risco, mas elas têm outras formas de fugir desse risco,
ou de minimizar esse risco, elas diminuem sua vulnerabilidade.
Por exemplo: se elas têm uma rede de solidariedade, se o governo funciona e elas têm contato direto
com a Defesa Civil, se tem, por exemplo, pontos de apoio para onde elas sabem que podem ir por um
caminho seguro, em um local seguro, elas vão diminuir esta vulnerabilidade. Então, existem várias
formas. Não é só obra.
De novo, obra é importante. “Vai cair ali”, se eu fizer obra ali, eu impeço. Mas existem várias outras
medidas que, geralmente, são negligenciadas, que reduzem a vulnerabilidade das pessoas sem que
elas precisem sair de suas casas, de seus laços de afeto, de toda sua estrutura social. Existem várias.
Eu cresci num país – e boa parte das pessoas aqui é da minha idade, ou alguns são mais velhos – em
que se falava: “Não, o Brasil não tem desastres, não tem furacão, não tem terremoto, não tem...”, isso
nitidamente é uma mentira. O Brasil tem desastre e quase todo o ano se repete. Se nós pensarmos
na seca, é todo o ano.
Existem outras formas de a gente reduzir esses desastres. É um pouco um exemplo disso que eu vou
mostrar. Pode passar, isso tudo já falei. Numa escala mais ampla, não é possível a gente influenciar
num perigo natural. Eu já falei isso. Não dá para a gente mudar a chuva, mas é possível diminuir as
vulnerabilidades. No caso brasileiro, a brincadeira é a seguinte: a Defesa Civil é responsável pelos
desastres. Isto é meio verdade. Quem conhece as defesas civis sabe o quanto elas carregam de
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responsabilidades comparado às suas estruturas, as estruturas das defesas civis. E aqui, não estou
acusando a Defesa Civil de nada, pelo contrário, quem trabalha com a Defesa Civil sabe o quanto elas
carregam um peso muito grande.
Se você pegar na legislação as responsabilidades da Defesa Civil e olhar para as estruturas dela,
chega a ser risível. Mas esta é a responsabilidade no Brasil. A Defesa Civil estadual, municipal tem
uma responsabilidade muito grande. Tem que ter mesmo, só que a gente tem que evoluir para
processos em que a Defesa Civil seja um dos elementos do sistema em que a gente tem as
comunidades e os demais, a ciência, a Defesa Civil e os demais parceiros dos municípios, dos estados,
do Governo, o Estado Brasileiro como um todo, parceiros para gente poder trabalhar conjuntamente.
Pode passar, por favor. Ou seja, para gerir a vulnerabilidade, para discutir, para a gente ter gestão e
melhorar a vulnerabilidade, partindo do princípio de que a gente não vai mudar o fenômeno, a gente
tem que considerar diversos fatores políticos relacionados aos geográficos. A ocupação dos terrenos
é uma coisa óbvia, é um problema histórico com o qual é muito difícil lidar. Esse esquema define um
pouco o processo como um todo. A vulnerabilidade está no meio.
A vulnerabilidade é uma consequência. Determinada comunidade tem um nível de vulnerabilidade
que vai depender da exposição que ela está ao risco, ao fenômeno: se ela está no sopé da montanha,
onde há maior risco de deslizamento, ela está com uma exposição grande ao risco.
O quanto os governos se comunicam com elas, conversam com elas e, consequentemente, geram
adaptação junto a essa comunidade para poder perceber o nível de risco e para poder se preocupar
com ele e, com isso, se adaptar a esse nível de risco, partindo do princípio que a nossa política não vai
tirar as pessoas de onde elas estão por diversos motivos que a história mostra.
Os problemas de reassentamento são gigantescos. Além de ser um problema para as comunidades,
ele tende a gerar mais problema. Quem conhece um pouquinho da história de reassentamento sabe
que ele gera muito mais problema do que resolução e que, geralmente, não resolve. A gente tem o
caso da Região Serrana. Em Friburgo, foi feita uma remoção gigantesca. Há 12 mil pessoas em um
condomínio. Todas as pessoas que foram realocadas no evento de 2011 foram para o mesmo
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condomínio de casas de 40 m². Pessoas do meio rural e do meio urbano, família com duas ou com 10
pessoas estão no mesmo apartamento, num lugar onde não há creche, escola, posto de saúde.
Criou-se o que a gente chama de continuidade do desastre. Na verdade, em 2011, aconteceu o
desastre e a pessoa vive o desastre até hoje. Não é muito diferente do que aconteceu na Cidade de
Deus e em outros processos. No município do Rio de Janeiro, isso tem sido minimizado. Estou falando
em relação a desastres. Tivemos diversas remoções por outros motivos. Tem sido minimizado e tem
sido melhor porque a remoção tem sido um problema sempre. Podem ver o histórico. Podem
estudar um pouquinho do histórico que vocês verão que isso sempre gera problema.
Então, a lógica é a seguinte: partindo da ideia de que as comunidades vão ficar onde estão, nós temos
que discutir qual é o nível de vulnerabilidade em que elas se encontram sem reduzir essa
vulnerabilidade. Uma das formas é reduzir a exposição ao risco. Nesse caso, às vezes a obra é
importante porque eu vou lá, faço uma obra de contenção na encosta e diminuo a exposição ao risco.
Muitas vezes, acontece o que a Ana falou: eu faço a obra aqui, cai do lado e a pessoa morre do
mesmo jeito. Então, nem sempre é possível reduzir a exposição ao risco.
Aumentar a capacidade adaptativa é uma forma interessante. Ou seja, como nós dialogamos com
essas pessoas que estão sob risco e com alta vulnerabilidade? Que medidas nós tomamos, que não
sejam medidas necessariamente estruturais – ou seja, obras –, para reduzirmos isso, para que as
pessoas se tornem mais capazes de reduzir o risco? Saber para onde ir, saber o momento, ter um
sistema de alerta, ter uma boa comunicação. Há várias formas de se discutir isso. Também
sensibilizar essas populações: manter a discussão nas escolas, por exemplo.
Esse é o slide que resume bastante o que eu quero dizer. Nós estamos tentando partir para essa
discussão lá na Região Serrana. Eu fiz mestrado com a Ana há alguns anos. Fiz doutorado no
Departamento de Geografia da UFRJ e fui fazer a minha vida.
Em 2014, a Ana me chamou para fazer um pós-doutorado com ela para discutir gestão de risco.
Depois de 2011, todo mundo que trabalha com deslizamento e questões afins foi trabalhar na Região
Serrana diante do que aconteceu – Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.
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A Ana estava lá e estava começando a sentir a necessidade, por uma série de fatores, de começar a
ampliar o diálogo com a comunidade para poder discutir gestão de risco. E a Ana fez uma fala – eu
sempre gosto de dizer isso porque eu acho que é um dos grandes motivos dessa CPI – que foi: “Leo,
eu me sinto mal porque eu estudo isso há mais de 20 anos e não salvamos uma vida.
A gente tem que salvar vidas, as pessoas não podem morrer”. Não pode cair algo e morrerem mil
pessoas. Não pode morrer nenhuma! Então, nós temos trabalhado na Região Serrana a partir desta
lógica aqui para tentar reduzir. Lá, a gente está construindo uma rede de gestão de riscos que eu
acho que é um modelo a ser seguido em outros lugares.
Nos slides, ela fica linda. Obviamente que tem conflitos, tem dificuldades na vida real. Ninguém está
aqui, eu não estou aqui para dizer para vocês que o que a gente está fazendo lá e a maravilha dos
sete mundos. Jamais faria isso. Mas, a gente parte dessa lógica: da ideia de que o saber científico – e
talvez aí esteja até ruim – melhor seria dizer o saber técnico, porque o saber dos técnicos dos
governos também está aí. Eles têm muito saber também. Quem trabalha nos governos sabe disso.
Tem um saber que a academia tem, mas tem um saber de quem está ali na prática lidando com os
problemas também. Isso se junta ao saber popular para construir novos saberes. Eu acho que essa é
a essência do processo.
Eu faço questão de que as bolas sejam do mesmo tamanho porque são saberes que não têm
hierarquia entre si, que a gente tem uma relação horizontal entre os saberes e entre as instituições
de pesquisa e as instituições de gestão, que seriam basicamente os governos e as comunidades, se
integrando num processo de gestão.
Isso a gente tem visto que, ao contrário do que normalmente é dito, isso não reduz o tempo de
tomada de decisão. Porque, quando a gente conversa com os técnicos, eles me falam: “Cara, é fogo
fazer discussão com as comunidades porque a gente discute, discute, discute e não resolve nada”.
Quando você vai resolver, vem protesto e isso e aquilo. Aquele processo demora muito mais e é feito
com muito menor qualidade.
O que a gente tem visto é que isso reduz o tempo de tomada de decisão porque as pessoas entram
no processo desde o começo e melhora a qualidade dessa decisão. De novo, não é fácil. A democracia
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não é fácil. Ela exige uma discussão. É difícil, mas, nós acreditamos que são os melhores modelos. A
gente tem construído modelos de relação de confiança que têm resultado em bons processos.
Quando a gente tem visto que na maior parte dos processos não têm participação, o que a gente tem
visto são conflitos. A Região Serrana é um laboratório disso. Depois de 2011, o Poder Público veio de
cima para baixo. A gente tem relatos de pessoas que tiveram que sair de suas casas e elas não
queriam sair porque era tudo o que elas tinham e o valor era muito baixo. O Governo chegou a falar:
“Olha, se você não sair, você está em área de risco e eu vou acionar o Conselho Tutelar para levar
seus filhos.”
Imagina o terror que isso criou numa comunidade que tinha acabado de morrer, de perder... Nisso,
fizemos um estudo e 50% das pessoas continuam nas suas casas até hoje, apesar de estarem numa
área de risco, porque a abordagem foi essa.
Então, eu vou contar rapidamente nos últimos seis minutos que me restam como a gente tem
construído este modelo porque fica um ensinamento que eu acho que pode ajudar. A gente construiu
a rede de gestão de riscos de Córrego Dantas. Córrego Dantas é um rio que existe lá em Nova
Friburgo. A gente tem trabalhado com as comunidades que vivem na bacia hidrográfica desse rio,
tentando construir uma rede que junta sete bairros diversos.
Nossa ideia é criar essa cultura de desastres, que as pessoas entendam que há desastres e que não
adianta a gente esconder, igual ao avestruz, a cabeça dentro do buraco porque ele vai acontecer. Não
adianta a gente não discutir por que: “Ah, eu sofri muito em 2011, foi muito ruim. É melhor não
discutir. Eu não quero discutir.” Então, beleza! Só que vai acontecer de novo. Uma coisa que a gente
aprendeu é o seguinte: não adianta. Vai acontecer. Pode não ser igual ao de 2011. Pode não ser igual
ao de 1996, mas, eu acho que não pode morrer uma pessoa. Não é só quando morrem 900, 1000 ou
300 que a gente tem que se preocupar. Então, isso vai acontecer. Como nós lidamos com isso?
Essa rede surgiu a partir de uma associação de moradores e um laboratório. Cada um tinha as suas
necessidades. A gente começou a conversar sobre essas necessidades. Juntos, a gente está
construindo hoje uma rede que se baseia na confiança. A gente conseguiu construir uma... Quando a
gente chegou lá foi bem complicado. A associação de moradores falou: “Caramba! Não aguento mais
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pesquisa aqui. Desde 2011, todo mundo vem, todo mundo vem, todo mundo vem... e não traz nada
para a gente.” A gente falou: “Não. Não. Nós não viemos falar nada para vocês. O que vocês
precisam?”
Tanto que a primeira ação que a gente fez foi ajudá-los – e não tinha nada a ver com a nossa ideia – a
legalizar a sede deles porque havia um processo de licenciamento que, desde 2011, não andava.
Estava há três anos parado. A gente fez um dossiê com o que eles tinham na cabeça – eles sabiam
tudo, só não tinham organizado e não tinham a assinatura de um pós-Doutor– e entregamos no INEA.
Três meses depois, estava liberada a licença. Nós não fizemos nada, exceto organizar a ideia. Eles
sabiam de todos os problemas. Eles só não tinham conseguido organizar no formato que se exige
num negócio desses.
Feito isso, a gente foi criando confiança e construímos uma rede juntos com base no diálogo, no qual
a gente já definiu a missão da rede que é justamente promover as associações de saberes públicos,
privados, comunitários para reduzir os riscos geo-hidrológicos, e uma série de objetivos. Vocês vão
ver que vai desde pesquisa até ações concretas.
Essa rede surge como espaço de diálogo, basicamente é isso, e ela tem feito coisas concretas o
tempo inteiro. Essas são as milhares de associações que têm. Tem o Colégio Pedro II, falo por causa
do professor, tem a Embrapa, tem uma série de instituições públicas, tem ONGs e tem as
comunidades sem as quais a gente jamais conseguiria fazer.
Na verdade não são, necessariamente, as instituições. Eu, por exemplo, não estou com a... O reitor
não assinou nada para a Ana estar lá. As pessoas ligadas às instituições, no caso do Pedro II, por
exemplo, é o pessoal do Departamento de Geografia que tem trabalhado lá. Então, pessoas que...
custo dessa rede, para não dizer que a gente não gastou... a gente ganhou duas doações de uma
empresa, em cinco anos de ação, gastamos R$ 60 mil só. Mentira. Não gastamos porque ainda. Tem
um dinheirinho lá que a gente tem gastado com algumas coisas.
Hoje, a gente tem uma série de projetos de rede, estamos fazendo um atlas de gestão de riscos de
Nova Friburgo, temos uma rede de comunicação de rádio amador porque, quando cai tudo, é a única
coisa que sobra, o celular não funciona, o telefone não funciona, mas o rádio amador funciona.
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Temos trabalhado junto com as comunidades com milhões de dificuldades, sem dinheiro e
trabalhando.
Claro que a gente tem várias instituições públicas fortes e, aí, o salário da Ana é uma contrapartida, o
salário do pessoal da Fiocruz, do Pedro II... então, têm recursos que as instituições dão, não dá para
dizer que não tem recurso; mas ninguém tirou um milhão do bolso e botou, não... R$ 200 milhões e
gastou na obra que estão fazendo lá em cima. A obra é importante! Não estou dizendo que não era.
Era um lugar perigosíssimo, mas gastou-se R$ 200 milhões e a gente aqui está falando em R$
60.000,00 e ainda deve ter uns seis ou sete para a gente gastar.
O próprio Inea participou de várias. Volta e meia ela está. A Prefeitura de Nova Friburgo tem se
engajado muito nos processos. Se vocês olharem ali, instituições de pesquisa e ensino, comunidades
e Poder Público juntos.
E assim, gente, o que já deu de “porrada”, desculpe o termo, de briga nas reuniões; mas é isso, não dá
para a gente discutir democraticamente sem conflito, isso é uma ilusão. Estou acabando, professor.
Na verdade, eu queria deixar esse recado que a gente acha que é possível a gente ter alternativas. De
novo, obra é importante, existe uma série de coisas que têm que ser feitas. Recursos na área são
essenciais, não estou querendo dizer que não precisa de dinheiro, porque precisa de recurso, acho
que... priorização de uma área dada, também, pelo volume de recursos que você coloca nela, vocês
que são do... sabem disso melhor do que eu; mas existem muitas ações para além de obra de
drenagem.
De novo, essas ações são importantes, mas existem muitas outras que são historicamente
negligenciadas, especialmente quando envolve um diálogo com essas comunidades. E o que a nossa
experiência tem mostrado é que o diálogo com as comunidades é a melhor forma de a gente
conseguir... e, aí, quando eu falo em diálogo, gente, não é ir lá, apresentar uma proposta, ter uma lista
de presença de que as comunidades estiveram lá, aceitaram aquilo e foram embora. É diálogo
mesmo, é ouvir, é falar, é ir para o conflito, é discutir, isto é o que tem funcionado na nossa prática. Lá
em Rio das Pedras, onde teve a história dos milicianos, foi assim, em Nova Friburgo tem sido assim, e
a gente espera que a gente possa fazer isso também na Cidade do Rio de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Leonardo. Certamente, os saberes técnicos,
científicos e dessa experiência na Região Serrana também serão extremamente úteis para o tipo de
proposta que a gente está apresentando e quer construir nesta CPI.
A gente tem uma parte, aqui, num pedaço do final da tua fala, que é muito importante, ou seja, a
gente também abre essa CPI a partir do impacto dos temporais deste ano na cidade, por achar
absurdo que tenham morrido pessoas. Não foram 900, foram sete pessoas que morreram aqui, mas
é um absurdo que na Cidade do Rio de Janeiro, neste ano, tenham morrido sete pessoas; que tantas
pessoas tenham ficado sem casa e, portanto, a gente precisa colocar o Poder Legislativo da Cidade
do Rio de Janeiro para pensar em como salvar vidas nos próximos anos. A gente não pode seguir
omisso diante dessa situação.
Então, acho que, tanto a fala da professora Ana Luiza quanto do professor Leonardo são importantes,
Vereador Tiãozinho do Jacaré e Vereador Renato Cinco, para a gente entender isso. Ou seja, os
lugares onde morrem as pessoas não são lugares em que chove mais, são os lugares em que o
poder público está mais ausente, onde as pessoas estão passando por mais riscos, são mais
vulneráveis. E como a gente caminha para resolver parte dessa situação?
Eu tenho aqui uma série de perguntas que foram elaboradas com as assessorias, inclusive com a do
Vereador Renato Cinco, que é relator desta CPI. Mas eu queria saber antes se o Vereador Tiãozinho do
Jacaré e o Vereador Renato Cinco querem fazer alguma colocação, alguma fala. Se não quiserem, eu
passo aqui para as perguntas, tentando ser o mais breve possível, porque a gente está com pressão
devido à questão de horário da sessão plenária.
Há toda uma mobilização, nesta semana a Câmara tem vivido um processo de efervescência na
relação com a Prefeitura, com o Executivo. E aí tem muita coisa também para discutir, mas eu
gostaria de fazer algumas perguntas ainda. Mas, queria, primeiro, franquear a palavra para o
Vereador Tiãozinho do Jacaré ou o Vereador Renato Cinco. Posso?
Então, rapidamente, vamos fazer as perguntas. E vocês podem se dividir ao responder, cada um
responde uma ou cada um responde aquilo que achar que possa ser mais importante.
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Uma das frases repetidas logo após os eventos do dia 6 de fevereiro deste ano foi que se tratava de
uma chuva excepcional, algo extremamente raro, quase inédito na cidade. É isso mesmo? Ou seja, na
visão de vocês, eventos como esse do dia 6 de fevereiro são eventos raros? Por que existe um
entendimento comum de que essas chuvas torrenciais, os eventos climáticos extremos são eventos
excepcionais?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – Eu não diria excepcionais, porque a gente define a condição
climática pelos eventos regulares, muito frequentes, incluindo os eventos pouco frequentes. Então,
eles são esperados. A gente não sabe em qual verão eles irão ocorrer, tanto que você pode ter
verões sem a ocorrência desses eventos extremos, e pode ter verões em que eles tomam tal
magnitude, que o resultado é impactante. A gente não pode dizer que eles são excepcionais no
sentido de que são inesperados. Eles são pouco frequentes, mas são esperados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Com base nos dados disponíveis, é possível afirmar que há uma tendência para os próximos anos de
intensificação desses eventos climáticos extremos de chuvas torrenciais? A pergunta é: os dados
apontam isso, uma intensificação?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – É, foi o que eu mostrei aqui. Os eventos extremos, de alta
magnitude, estão se tornando cada vez mais frequentes desde o século passado. Então, é esperado
que a gente tenha intervalos de recorrências menores.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí, diante disso...
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – A Ana mostrou na apresentação dela, com base no
histórico, como a gente faz na ciência. Mas os modelos também de mudanças climáticas têm
apontado para isso. Então, não só os dados históricos do século passado, como os modelos
preditivos para este nosso século, indicam a concentração que se espera.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora algo que vai ser uma pergunta recorrente para todo
mundo que tiver aqui na CPI. Na opinião de vocês, como estudiosos a partir da experiência que vocês
têm de estudo do tema, a Cidade do Rio de Janeiro está preparada para lidar com as consequências
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dessa intensificação? E já para emendar: como a cidade pode se preparar para essa nova realidade
climática?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – A cidade não está preparada e ela tem que se preparar
melhorando seu sistema de drenagem, para onde a água da chuva vai. Certamente não basta
também só nortear o direcionamento dos fluxos d’água. A gente tem que resolver na trajetória da
água, na melhoria das condições de vida. Porque a gente viu que quando você combina chuvas
intensas, que causam deslizamentos, que vêm das altas encostas para a baixada, que tem uma
ocupação irregular acumulada historicamente, sem sistema de saneamento, você potencializa os
danos e as perdas, com doenças que se perpetuam por tempo indeterminado após os desastres. Mas
a Fiocruz, se veio aqui, vai mostrar o exponencial aumento das doenças associadas às enchentes, que
estão justamente nas áreas mais baixas, que são receptoras desse fluxo.
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Completando, eu acho que tem outra forma de preparação.
A pergunta, desculpe, mas me parece até retórica. Acho que ninguém aqui responderia que a cidade
está preparada, porque todo ano a gente vê que ela não está.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é impossível estar preparado?
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Não, eu acho que impossível não é. A gente tem que
entender que a gente vive num sítio, como foi muito bem mostrado pela Ana, que é problemático. É
difícil, é encosta, baixada; isto é um problema, mas nós podemos reduzir as vulnerabilidades.
Eu acho que a Ana falou bem do ponto de vista técnico: nós temos que nos preocupar com o
caminho da água, com a drenagem; mas também nós temos que nos preocupar com a cultura,
porque até hoje nós não conseguimos alterar, colocar nos currículos dos colégios uma coisa simples
que é discutir gestão de risco.
A gente discute tudo... Vocês conhecem algum colégio que fez, por exemplo, preparação para
incêndio, que fez simulado, que discuta isso? A gente, lá em cima, está construindo um ato de gestão
de riscos, de desastres de Nova Friburgo. Eu acho que o Rio de Janeiro tinha que ter também. Uma
cidade como a nossa não tem um material em que se discuta isso. Então, eu acho que trabalhar para
mudar a cultura não pode ser só da forma que a gente faz, campanha tem todo ano. Eu falo em
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mudar a cultura nas escolas, trabalhar com elas para que a gente mude a cultura, em longo prazo,
da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença do nosso querido companheiro
de bancada, Vereador Leonel Brizola, que está aqui presente também nesta CPI. Uma das questões
dessa comissão é a questão do acompanhamento, inclusive, da questão do processo orçamentário,
do orçamento público da cidade. Aqui, há o Programa de Prevenção a Enchentes, que, no nosso
orçamento, é o Programa 0097; e há o Programa de Proteção de Encostas e Áreas de Risco
Geotécnico, que só para constar é o Programa 0023.
Estes dois passaram por reduções significativas de orçamento. O segundo, de Proteção de Encostas
em Áreas de Risco Geotécnico, caiu de R$ 80 milhões em 2013 – entre 2013 e 2016, ele tem um
patamar de R$ 80 milhões – e agora está em R$ 21 milhões, em 2017. Ou seja, ele cai de R$ 80
milhões para R$ 21 milhões. O de Prevenção de Enchentes caiu de R$ 200 milhões, nos anos de 2015
e 2016, para apenas R$ 21 milhões, em 2017. Então, R$ 200 milhões em 2015 e 2016, e em 2017, 10%
disso; um pouquinho mais de 10%: R$ 21 milhões. Essas reduções orçamentárias podem contribuir
como agravante para os resultados catastróficos da chuva de fevereiro 2018, 2019, e para o futuro?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – Eu vou dividir a resposta. Claro, a gente tem muito por ser feito
ainda, principalmente, nos sistemas de drenagem, mas eu vou dividir para outro lado.
Com pouco dinheiro, a gente pode mudar a cultura do desastre a partir das escolas – retomando o
que o Leo sublinhou. Eu acho que a gente tem que lutar por verbas, obras de intervenção para
mitigação; mas, antes de entrar com a obra, vem a pergunta: onde fazemos as obras?
E essas cartas que estão disponíveis, do ponto de vista da construção metodológica, geraram um
resultado que eu não assinaria embaixo nem endossaria. Não tem base de dados, não tem
metodologia, portanto, o produto é uma ilusão. Então, dizer que nós temos que nos basear em cartas
de risco para isso ou para aquilo, mas que cartas são essas?
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Nós temos que pensar em investimentos, não apenas no setor de águas, no setor das encostas e nas
obras; mas pensar nesse processo maior de preparação da população que começa nas escolas, na
introdução curricular.
O que o Leo colocou me fez lembrar uma vivência que tive no ano passado lá no Colégio Pedro II, em
São Cristóvão. Conversando com os garotos e garotas, eles ficaram tão empolgados que, de repente,
todo mundo queria fazer geografia, porque descobrem de uma maneira natural – além de geógrafa,
eu sou geomorfóloga – que não tem limite, não é a área A, B ou C.
Na verdade, é uma junção de saberes que a gente tem que não só se apropriar, compartilhar, mas
implementar na mudança de costumes. E a escola é o melhor veículo para a gente construir essa
nova cultura, e nós estamos tendo essa experiência lá em Friburgo, que está mostrando que não é
um caminho fácil, mas possível. A gente sempre pensa a partir do valor do dinheiro.
Claro, para obras isso é importante. Mas antes disso, obra onde? Isso requer análise. E análise requer
base de dados, dados que são gerados. Então, nós precisamos de uma série de ações que nos deem
resultados parciais que nos permitam construir essas medidas mitigadoras ou que possam reduzir a
magnitude dos desastres consequentes desses eventos extremos de chuvas que quando vão
acontecer eu não sei, Vereador.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho, Professora Ana Luiza, que, de fato, a gente tem uma
situação em que o dinheiro não é a solução em si mesmo. Não é assim na área da educação, não é
assim na área da saúde, não é assim nessa situação. O problema é que talvez a gente esteja vivendo,
na cidade do Rio de Janeiro, um problema que é falta de metodologia, falta de política. E o problema
ainda é ter o corte de orçamento dessa falta de política. Nós temos aqui um elemento e nós vamos
chamar esse servidor responsável por isso. Há uma identificação de pontos de alagamento na cidade,
lugares em que a situação da drenagem precisa de uma atenção maior e o próprio servidor que
aponta isso diz: “Nós estamos vivendo um corte orçamentário agora que está difícil para a gente
manter a limpeza dos bueiros do sistema de drenagem existente”. Ou seja, apesar de termos
problemas em que não adianta botar muito dinheiro num sistema errado que os erros continuarão,
ou seja, botar muito dinheiro num sistema de prevenção errado é continuar cometendo o erro, não
vai resolver. Mas, ao mesmo tempo, além de termos problemas no sistema, a gente tem cortado
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dinheiro para o pouco que resta de coisa boa desse sistema, como, por exemplo, limpeza de bueiros.
Potencializa o risco.
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Sendo bem objetivo na sua pergunta, eu acho que a Ana
deu um panorama muito interessante. Primeiro, se você corta nessa magnitude – confesso a vocês
que não é a minha praia, eu não sabia que era nessa magnitude; eu acompanhei que tinha sido um
corte na ordem de 90%.
Eu acho que isso tem duas coisas. Uma questão concreta: se eu tenho menos dinheiro, e a Ana falou
que é porque uma boa parte talvez não tenha percebido porque não conhece a realidade da base de
dados no Brasil. A gente não consegue produzir mapas de risco ou de suscetibilidade de qualidade
porque a gente não tem os dados básicos.
O que seriam dados básicos? O relevo numa escala adequada. Isso custa muito dinheiro para fazer.
Mapas de solo, mapeamentos. Então, recurso é importante para melhorar o sistema. A outra coisa
que me parece essencial nessa fala é que quando eu corto 90% eu estou sinalizando que aquilo não
é minha prioridade.
Claro que botar dinheiro num sistema que não está funcionando não vai resolver. Mas tirar vai
resolver menos ainda. Então, eu acho que a sinalização é simples. Isso me parece, sendo esse o dado,
indica que não é prioridade. Então, retirar recurso é um problema. Melhorar o sistema é essencial,
mas sem reduzir recursos, obviamente. Coisas simples, como limpar bueiro, é o tipo de coisa que não
tem erro, tem que fazer.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem uma coisa que eu acho que está muito presente na
apresentação de vocês dois e que eu acho que é caro e importante para a gente – caro não no
sentido

orçamentário,

mas

caro

como

importante

–

nessa

questão

das desigualdades

socioambientais da cidade e como elas estão relacionadas, de fato, com isso.
Nas chuvas desse ano, do dia 6 de fevereiro, as sete mortes foram: uma no Vidigal, uma na Rocinha,
três em Guaratiba e duas de trabalhadores que voltavam para casa num ônibus atingido por um
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deslizamento na Avenida Niemeyer, próximo ao Vidigal. Portanto, para a gente aqui, ou seja, não são
todos os cidadãos que estão submetidos ao mesmo grau de risco. A localização, a forma...
Quando a gente olha os mortos, há um corte aqui que tem a ver com os grupos que são mais
vulneráveis, que são os grupos mais pobres, os grupos mais expostos. Ou seja, esses grupos são
mais vulneráveis aos impactos da chuva. Essa é uma interpretação correta para a gente começar
esse processo. A gente está interpretando corretamente o que vocês apresentaram aqui. É isso?
Ótimo.
Para fechar, são as últimas perguntas. Em visita às comunidades atingidas pelas chuvas, a gente
constatou, por meio de conversa com moradores, que o sistema de sirenes não foi acionado no dia
seis de fevereiro. Além disso, os moradores também disseram não possuir orientações para agir em
caso de chuvas extremas. Qual a importância desse tipo de sistema na preservação de vidas? Na
visão de vocês, os planos de resiliência, as políticas públicas de conscientização, educação ambiental
executadas têm sido satisfatórias para a prevenção das consequências das chuvas?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – Olha só: sistema de alarme e alerta é fundamental. Mas não do
modo como ele vem sendo implantado, nem no Rio de Janeiro, na Região Serrana; não funciona.
Porque, como o Léo falou, são intervenções de cima para baixo, aliadas às atitudes da parte
governamental que chegam a ser – caramba! – revoltantes. O modo como se lida com as
comunidades que já passaram pelos problemas. Então, a tendência é a seguinte: treinamento. No Rio,
agora, acompanho menos, mas, lá, na Região Serrana, em Friburgo, particularmente, onde a gente
centrou atenção, sirene toca, todo mundo sabe: todo dia 10, às 10 horas, parará, parará e ninguém sai
do lugar, com chuva ou sem chuva, ninguém sai.
Nós fizemos um mestrado para fazer pesquisa com a população que reconhece até a importância.
Mas o modo como ele foi implantado, machucou muito as pessoas – a maneira como o Estado
entrou. Então, não houve diálogo; houve uma coisa imposta, aí, de uma maneira grosseira.
O que a gente pensa, na verdade, é que o sistema de alerta e alarme é importante. Mas tão
importante quanto colocação de sirene, são as rotas de fuga. Tão importante quanto as rotas de fuga,
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são as áreas para aonde as pessoas vão se deslocar. Então, não adianta você tirar as pessoas e
paralisar uma escola. Então, há que se preparar isso, também, os abrigos.
Quer dizer, isso é um trabalho.
Agora, por onde passariam as rotas de fuga? Você não pode passar rota de fuga onde tenha uma
chance de ocorrer deslizamento ou inundação. Então, você precisa, antes disso, ter reconhecimento
de terreno. Para ter reconhecimento de terreno, você precisa de base de dados – de detalhe –, porque
são fenômenos pontuais, porque não adianta eu ter mapa de solo, com tradicionalmente é feito. A
Embrapa sempre mapeou solo, com objetivo de agricultura. Precisamos de parâmetros de natureza
geotécnica que são reguladores desse fenômeno. Então, a gente precisa discutir a base
metodológica, que é passível de ser discutida, é passível de ser traçada, geração de dados primários,
informação, para poder estabelecer esse desenho do plano associado ao sistema de alerta e alarme,
que envolve sirene, rota de fuga e abrigo, fora o planejamento de muitas outras coisas.
Ou seja. Não se pode fazer pedaços.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No conhecimento de vocês, isso não está acontecendo?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – Não. Não está acontecendo.
SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Na verdade, quando eles implantaram o sistema de alerta e
alarme – e aí não é só aqui – não teve um diálogo com as comunidades, não é? Foi, mais uma vez, de
cima para baixo.
O que a gente tem percebido nas publicações, e nos nossos próprios estudos, é que as pessoas não
confiam. Vamos ser sinceros. Qualquer pessoa aqui, se tivesse um risco de chover, você vai para um
lugar em que você não confia? Você tem que ter uma confiança enorme para você sair da sua casa,
que, na nossa cultura, é o lugar de proteção – é, na nossa cultura; têm outras culturas que não é isso,
que a taba é o lugar de proteção. Na nossa cultura, nossa casa é o lugar de proteção, em larga escala.
Para você sair da sua casa e ir para um abrigo, andando por um lugar, no dia em que está chovendo,
você tem que ter muita confiança.
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Então, acho que tem um problema na construção no sistema de alerta e alarme, que tem a ver com
a falta de diálogo.
A outra é a forma como eles estão funcionando. Não tocam; as pessoas não ouvem. E, aí, tem uma
série de problemas técnicos. Então, acho que têm problemas de confiança, na forma em que foi
construído, e problemas técnicos, porque não toca, porque é distante, porque a pessoa ... Então, uma
série de problemas. Então, acho que eles não são suficientes. O que não quer dizer que eles não
devam existir.
Se você perguntar nas comunidades – o pouco que conheço disso –, todo mundo concorda que são
importantes. No mundo inteiro, eles são utilizados. Só que a forma com que eles têm sido
construídos e operados não tem sido a melhor forma, na nossa opinião.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Par a gente lembrar ... Sim.
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – Coloco-me, aqui, como um caso que acho que reflete parte do
comportamento, pelo menos, dessas comunidades. Estive, agora, em uma região, que é sujeita a
terremotos – estava de férias – e eu, então, no meio da noite, acordei, com sensação de tremor. Achei
que era sonho. Daqui a pouco, balançou mais.
A cama, o armário fizeram barulho e tal. Que eu fiz? Fiquei na minha cama, que era o lugar mais
seguro, achando muito interessante aquela vivência. Não saí, não fui para a rua, como grande parte
da população foi. Tem uma coisa de reversão cultural. Eu faço questão de sublinhar, a gente precisa
ter consciência de que esses fenômenos existem, ocorreram e vão continuar ocorrendo, e nós
precisamos é nos preparar. Agora, é uma preparação, daí a importância da escola. Então, que vem na
nossa bagagem cultural, que afeta nossa percepção, o nosso comportamento, a nossa atitude, enfim,
a nossa reação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou entendendo e aprendendo, saio daqui aprendendo
que existem esses dois níveis: um da política pública, que precisa ser feita; e o nível da lógica cultural,
que a gente precisa reverter. Porque tem, por exemplo, com uma política que possa ajudar a reverter
a cultura também.
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Nesse episódio, de fevereiro deste ano, a gente teve sete mortes. Quatro em 2018. Nos eventos deste
ano, com o temporal intenso, a cidade entrou em estágio de crise apenas as 22h15; no entanto, às
21h30, portanto, 45 minutos antes, algumas estações da cidade já registravam chuvas consideradas
muito fortes: 50 mm em uma hora, segundo a metodologia da Prefeitura. Às 23h20, um
deslizamento provocou a morte de duas pessoas dentro de um ônibus, da Avenida Niemeyer, ou seja,
21h30 já tinha chuva absolutamente intensa. O estágio de crise foi só anunciado às 22h15, mas uma
hora e quinze minutos depois, a Niemeyer estava aberta, e duas pessoas morreram dentro de um
ônibus.
Na opinião de vocês, é possível apontar que o sistema de prevenção e gestão de riscos não estão
adequados, pelo menos nesse episódio, do dia 6 de fevereiro? O estágio de crise deveria, não deveria
ter sido acionado antes?
A SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – É óbvio! A questão é: o órgão que estava destinada essa função
continua mantendo suas funções da maneira como ele foi criado, ou ele tá sendo extinto
gradualmente e mudando a sua função? Isso leva aos atrasos. E, depois, é o seguinte: “Ah, não,
vamos acionar, porque senão vão vir em cima da gente, que a gente não acionou” – mas é acionar por
acionar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O órgão é o COR? Porque a senhora, inclusive, falou. Como é
que ele tá sendo desmontado? Como é que é, qual é a visão de vocês sobre essa situação do
desmonte do COR? Ele tá sendo desmontado? Porque ele multiplicou, pelo que eu ouvi da sua fala,
está multiplicando as suas funções, é isso. E aí, está diminuindo a função deste elemento da gestão
de risco?
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – Assim, vou falar, nesse caso, mais como cidadão, pelo que
eu vi nos jornais. Eu não peguei os dados do COR recentemente nem o visitei. Eu estive no COR, já
levei alunos até ele, e sei que tem um papel importante na questão dos desastres, na verdade, ele
tem o papel, sempre teve, no funcionamento da cidade – mas ligado muito a crises.
E as principais crises sempre foram decorrentes de chuva intensas, coisas dessa natureza. O que eu
acompanhei, nos últimos tempos, através da imprensa, quero deixar isso claro, não foi uma
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investigação, é que ele tem tido verbas reduzidas – imagino que desses números que foram
apresentados, boa parte seja recurso. Se você tem menos recursos, a tendência é ter menos
capacidade de ação.
Outro é uma ideia de ampliar as funções e tirar o foco de uma função que ele sempre teve de gerir as
crises, muitas delas, se isto que eu li na imprensa, que eu vi na imprensa é real, me parece que é um
problema para a gestão de riscos na Cidade do Rio de Janeiro. Não posso falar que eu fui lá ver, mas
eu percebi, através da imprensa, e aí, nitidamente, se isto é real, que saiu na imprensa, torna-se um
problema, porque como o Rio de Janeiro, que tem a crise relacionada aos desastres com algo muito
importante, você desviar função e reduzir recursos do principal órgão...
Eu acho que apresentação da Ana foi muito boa, no sentido de mostrar que esses órgãos surgiram
sempre atrasados, no sentido que eles foram sempre respostas, então, surgiu o Geo-Rio. Na verdade,
nem chamava Geo-Rio, que surgiu depois de 67. Depois, em 88, virou Fundação Geo-Rio. Em 96.
Depois, em 2010, criou o COR, eles foram respostas, na minha opinião, atrasadas, mas, pelo menos,
foram respostas...
Você, hoje, reduzir este... Eu tava até brincando – não grava isso não – mas eu falei assim hoje mais
cedo: parece que a gente tem que ter chuva todo ano, que aí ninguém... aí a preocupação continua.
Tem que ter desastre todo o ano. Que tem sete anos de um grande, 19 anos de um grande desastre,
tem dois que tão reduzindo as funções do COR – isso é um problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero perguntar mais uma vez aos vereadores se querem
fazer uso da palavra?
Agradeço muito a presença, a aula e as respostas de vocês aqui. E dizer que para nós vai ser muito
importante manter esse diálogo. A Comissão tem alguns meses de trabalho em que vamos ouvir
órgãos da Prefeitura, moradores, que estão sempre convidados a estarem presentes. Estaremos
sempre mandando convites, estaremos, inclusive, num espaço de poder, tirar dúvidas que,
porventura, venham; que possamos ter a ajuda de vocês quando estivermos próximos de fazer o
relatório, porque, se tivermos alguma dúvida, inclusive técnica ou de experiência, mesmo de quem
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acompanha há tanto tempo essa situação e dizer que estamos aqui na situação de que a CPI possa
propor medidas concretas para salvar vidas e para cobrar responsabilidades do que teve até aqui.
Agradeço a presença de todo mundo que veio aqui acompanhar, das assessorias dos vereadores, dos
trabalhadores desta Casa, dos moradores de áreas atingidas que também terão voz neste processo.
Quero solicitar a publicação do evento no Diário Oficial, para que possamos ter sempre o registro de
cada uma dessas sessões, o registro público. Lembrar a todos que na próxima quinta-feira, dia 4 de
abril, às 13 horas, não teremos reunião aqui, mas será uma visita dos vereadores ao Tribunal de
Contas do Município e, portanto, será um evento da Comissão mais restrito. Mas no dia 11 de abril,
teremos mais uma reunião como esta, que é uma sessão de acúmulo de informações e conteúdo
sobre o problema. No dia 11, só para lembrar aqui, a Ana Lúcia e o Alexandre Pessoa, no debate – aí, já
falando sobre saneamento básico e sobre saúde.
Então, já os reflexos desta questão das enchentes, dos temporais, da questão de saúde pública e
saneamento ambiental. De antemão, todos convidados a estarem aqui, no dia 11 de abril, às 13 horas.
Mais uma vez agradecendo a todos, dou por encerrada a Audiência desta CPI.
Muito obrigado.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h27)
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11 de abril de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Prof. Ana Lúcia Nogueira de Paiva Britto e Prof. Alexandre
Pessoa Dias
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, "COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS"
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2019.
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e trinta minutos, em segunda chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso,
sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato
Cinco, Relator, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução
nº 1.450/2019, "COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS".
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos termos do Precedente Regimental nº 43/ 2007, em
segunda chamada, dou por aberta a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela
Resolução 1.450/2019 "COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS".
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Vereador Tiãozinho do Jacaré e Vereador
Marcelo Arar, que são membros titulares; e Vereadores Teresa Bergher e Major Elitusalem,
suplentes.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes, pedindo que respondam no microfone.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estando presentes eu, Presidente da Comissão, e o Vereador
Renato Cinco, Relator, declaro que, por enquanto, não há quórum para fazer deliberação, no entanto
há quórum para audição dos convocados de hoje, em conformidade com o Regimento Interno desta
Casa de Leis.
Portanto, vamos inverter a programação prevista para hoje, porque iríamos aprovar os
requerimentos no início da Sessão e fazer a tomada de depoimentos logo depois. Vamos iniciar a
tomada de depoimentos, temos a expectativa da chegada de pelo menos mais um membro da
Comissão, no caso a Vereadora Rosa Fernandes. Assim que ela chegar, ao término dos depoimentos,
colocamos os requerimentos em votação. Portanto, este é o nosso cronograma na Sessão de hoje.
Queria registrar a presença aqui também do Vereador Babá, que está aqui também participando da
nossa CPI.
Antes de passar a palavra, fazendo uma breve e rápida. Deixa eu só retirar uma questão. Com a
chegada da vereadora Teresa Bergher, já temos quórum para deliberação. Então, vamos às
deliberações. Muito obrigado, chegou em excelente hora, Vereadora Teresa Bergher, sempre atuante
e presente aqui na Câmara.
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Então gostaria de informar a todos os presentes a chegada e a presença da Vereadora Teresa
Bergher, que assume, portanto, hoje, neste momento, o lugar de membro da CPI, já que ela é
suplente e hoje, neste momento, está aqui como membro da CPI.
Vamos passar às deliberações. Antes, porém, eu não poderia deixar de destacar que, embora esta
Comissão Parlamentar de Inquérito tenha sido convocada, especificamente, a partir do impacto e das
questões das chuvas de fevereiro, esta semana a cidade viveu mais um evento, mais uma tragédia,
mais um desastre, e que todos nós aqui estamos cientes.
Portanto, eu queria começar aqui dizendo que, assim como falamos na semana passada, o Poder
Público tem que assumir o compromisso de evitar a todo o custo qualquer morte na Cidade do Rio de
Janeiro, em decorrência de eventos climáticos como esse. Queria dizer que a nossa função é que
nunca mais, nossa função aqui e nosso desejo, é de que criemos as condições na Cidade do Rio de
Janeiro para que não mais aconteçam as mortes que aconteceram nesta semana.
Queria aqui registrar o nome dos 10 mortos nesta semana, solicitando ao final que pudéssemos fazer
um minuto de silêncio por cada um desses 10 mortos, por conta da situação hoje colocada. Três
pessoas foram soterradas na sua casa no Morro da Babilônia: Doralice do Nascimento, de 58 anos;
Gerlaine do Nascimento, de 51 anos e Gilson Cezar Cerqueira, de 42 anos. Três pessoas foram
soterradas em Botafogo tentando voltar para casa: Lucia Neves, de 63 anos; sua neta Júlia Neves, de
seis anos e o motorista de táxi Marcelo Tavares Marcelino, de 42 anos. Duas pessoas morreram
afogadas: Guilherme Fontes, de 30 anos, na Gávea; e Reginaldo Isidro da Silva, em Antares, Santa
Cruz. Uma pessoa morreu eletrocutada tentando retirar água da casa: Leandro Ramos Pereira, de 40
anos, em Santa Cruz. E ainda há uma pessoa que não está identificada, em Guaratiba, aparentando
ter cerca de 30 anos.
Em homenagem a essas 10 pessoas falecidas esta semana, com o compromisso de que esta CPI
precisa apontar caminhos para que isso não aconteça mais, para que não naturalizemos cada uma
dessas mortes, eu solicito aos senhores e as senhoras que possamos fazer um minuto de silêncio.
(Faz-se um minuto de silêncio)
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado a todos e todas.
Passamos então ao momento da CPI para apresentação e aprovação dos requerimentos.
O primeiro requerimento é ainda um requerimento na sequência daqueles que foram aprovados na
semana passada. Um requerimento para solicitação de documentos para a Fundação Instituto das
Águas do Rio de Janeiro (Rio-Águas), uma série de relatórios e projeto executivo, descritivo, com as
especificidades técnicas de operação e manutenção, cópias dos projetos de drenagem e manejo de
águas pluviais.
“À Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro, parecer do presente Instituto sobre o termo de
referência do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), projeto de revalorização do trecho
inicial do Rio Carioca e restauração dos reservatórios da Mãe D’Água.
Para Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae), plantas cadastrais da Rede Coletora de Esgoto
Sanitário de Manguinhos e Maré e o Projeto Executivo da Rede Coletora de Esgoto Sanitário de
Manguinhos e Maré do Programa de Despoluição da Baía da Guanabara. E Projeto de Dragagem do
Canal do Fundão e do Canal do Cunha e o projeto executivo, incluindo as peças gráficas, memoriais de
cálculo descritivo, justificativo, especificações técnicas e manuais de operação e manutenção da Rede
Coletora de Esgoto da Vila Residencial da UFRJ.
Gostaria de colocar, portanto, em votação a aprovação do Requerimento dessa documentação.
Se algum vereador quiser fazer uso do documento para ver os detalhes que eu pulei na leitura, por
favor. Vereadora Teresa Bergher? Se puder aprovar no microfone, agradeço. Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Concordo.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Concordo também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aprovado o requerimento.
Vamos ao segundo requerimento desta Audiência. Há a necessidade de ler uma manifestação da
Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores. Tão logo aconteceu o desastre, a tragédia desta
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semana, de segunda-feira e terça-feira desta semana, em conversa com membros dessa CPI, nós
propusemos, aventamos e consideramos... Continuamos considerando necessário que o Prefeito
Marcelo Crivella venha a esta Casa no escopo desta CPI explicar como a Prefeitura agiu diante das
chuvas e diante das enchentes, deslizamentos, da tragédia que se abateu sobre essa cidade, para que
ele possa explicar aos moradores atingidos em cada uma das regiões quais foram as medidas
tomadas; e para que possa ouvir, por parte desses moradores, os seus depoimentos, os seus
questionamentos a respeito disso.
O Presidente desta Casa, Vereador Jorge Felippe, tomando conhecimento desse desejo de parte da
CPI, solicitou à Procuradoria que enviasse uma manifestação sobre a questão da possibilidade de
convocação do prefeito para uma CPI. De forma bastante fundamentada, a Procuradoria desta Casa
se manifestou pela impossibilidade de convocação. Em que termos? O prefeito não pode ser
obrigado a vir a esta Casa prestar esclarecimentos por conta da questão da independência entre os
poderes. Esse é o entendimento que também perpassa o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. Há decisões inclusive no STF nesse sentido.
Está aqui, à disposição da CPI, o parecer da Procuradoria – que eu vou entregar, inclusive para que
possa ser publicado no Diário Oficial do Município. Só para ler a conclusão desse parecer, dessa
manifestação, o nobre procurador diz o seguinte: “Ante o exposto, reafirma-se: a orientação desta
Procuradoria Geral acerca do reconhecimento dos poderes de investigação das CPIs municipais – em
paralelismo ao modelo constitucional das CPIs congressuais – desde que sobre matéria afeta à
competência do Município” – que é o nosso caso. “Cumpre, ainda, destacar a impossibilidade da
convocação do Chefe de Poder, em homenagem ao princípio da independência e harmonia entre os
Poderes”. O parecer é assinado pelo procurador José Luís Galamba Minc Baumfeld.
Agora, eu queria, ainda assim, colocar em votação um requerimento, que é um requerimento de
convite ao senhor prefeito, para que ele venha a esta Casa. É um convite. Ele não está obrigado a vir,
legalmente, pelo exposto, mas vamos fazer um convite. Qual é o requerimento que está sendo
colocado aqui? É o requerimento de convocação de uma audiência pública.
Então, estamos propondo que, diante das chuvas, diante da tragédia, do desastre que a cidade viveu
esta semana, que antecipemos algo que estava previsto no plano de trabalho, e realizemos, no
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próximo dia 26 de abril de 2019, às 14 horas, no Plenário Teotônio Villela, uma audiência pública. Para
esta audiência pública, nós estamos propondo a convocação do Secretário Municipal da Casa Civil,
senhor Felipe Ribeiro Ramalho; do Secretário Municipal de Conservação e Meio Ambiente
(Seconserma), senhor Roberto Nascimento da Silva; do Secretário Municipal de Infraestrutura e
Habitação, senhor Sebastião Bruno; do Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,
senhor João Mendes; e do Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Saúde,
o senhor Edson Tavares da Silva. Ainda estamos propondo o convite a uma representação do Núcleo
de Terras e Habitações da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro e da Coordenação de Saúde e
Tutela Coletiva, também da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; e um convite para que o
Senhor Prefeito Marcelo Crivella venha fazer parte dessa audiência pública, na qual daremos voz a
moradores atingidos de várias áreas da cidade e que sofreram com as chuvas desta semana.
Esta é uma audiência, portanto, que se torna uma audiência pública, na qual falarão os moradores e o
Poder Público poderá dar as suas explicações. Desse ponto de vista, o requerimento de convocação
da audiência pública, com os respectivos convites para que os órgãos públicos estejam presentes, eu
coloco em votação, nestes termos.
Portanto, dando conhecimento a todos, e especialmente ao Senhor Prefeito Marcelo Crivella, que é
um convite, já que não cabe à CPI convocar ou obrigar o prefeito a vir aqui prestar esclarecimentos,
infelizmente. Eu acho que ele deve se explicar. Fica aqui o apelo para que ele se explique e fica aqui o
apelo para que ele venha à audiência pública, que possa vir aqui. Os secretários estão sendo
convocados, e os convites sendo feitos à Defensoria e ao nobre Prefeito Marcelo Crivella.
Então, o requerimento é colocado em votação.
Como vota o nobre Vereador Renato Cinco? Se quiser fazer alguma consideração junto com o voto,
fique à vontade.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu voto favoravelmente, evidentemente – assinamos juntos a
proposta e eu queria reforçar o apelo que o Tarcísio fez. Apesar de o prefeito não ser convocado – ele
será convidado –, acho que toda a Cidade do Rio de Janeiro considera o prefeito moralmente
convocado a se explicar. O povo do Rio de Janeiro está consternado com o que aconteceu. Não é
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simplório, não foi um evento corriqueiro que a cidade possa seguir em frente sem que o Poder
Público se explique de várias maneiras, não só através da imprensa, mas também prestando contas
um frente ao outro, de acordo com a balança e o equilíbrio dos poderes que estabelece a nossa
Constituição.
É muito importante que o prefeito compreenda o momento político que essa tragédia cria e a
necessidade dele se explicar para a população. Eu acredito que o prefeito vai atender a esse convite e
que a gente vai conseguir muito mais do que simplesmente fazer uma sessão política, mas fazer
uma sessão na qual aspectos levantados pela população sejam imediatamente respondidos pelas
autoridades. Eu acho que a população tem essa demanda, ela quer respostas, ela quer poder
perguntar, quer ouvir respostas, sem falar (isso também é muito importante) que o problema ainda
não terminou. Milhares de famílias na Cidade do Rio de Janeiro ainda sofrem diretamente os efeitos
do que aconteceu aqui no início da semana.
Então, também há necessidade de se explicar, de se discutir, como foi a reação do Poder Público à
enchente, não só os problemas na prevenção, mas também a reação no dia da enchente e no
prolongamento em várias regiões ainda alagadas da cidade. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher, por favor.
A SRA. TERESA BERGHER – Eu concordo. Acho que é até uma oportunidade que o prefeito terá de se
explicar diante da população do Rio de Janeiro, como foi colocado pelo Vereador Renato Cinco, que
quer essas explicações, exige essas explicações e tem direito a essas explicações.
Então, eu sou favorável também. Acho de extrema importância e queria acrescentar que os
secretários não estão sendo convidados, eles estão sendo convocados, ok?
Então, está aprovado da minha parte.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Vereadora Teresa Bergher.
Eu quero registrar a presença da Vereadora Rosa Fernandes, que é membro titular desta CPI e,
aproveitando, já registrar a presença do nobre Vereador Rocal.
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Vereadora Rosa Fernandes, está em votação o requerimento de convocação de uma Audiência
Pública no dia 26 de abril, às 14 horas, onde serão convocados os secretários que estão aí no
requerimento que está à sua frente, ou seja, ...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Casa Civil, SECONSERMA, Infraestrutura, Subsecretário de
Assistência...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Habitação, Direitos Humanos e o Subsecretário de Defesa
Civil. Serão convidados também o Núcleo de Terras da Defensoria, Coordenação de Saúde, Tutela
Coletiva da Defensoria e, por fim, um convite, já que a gente leu aqui o parecer da Procuradoria de
que o prefeito não pode ser convocado, obrigado a vir, mas um convite para que o Prefeito Marcelo
Crivella esteja também nessa audiência.
Então, a gente está com esse requerimento e gostaria de ouvir a sua opinião.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu gostaria de sugerir, Presidente, que o prefeito não só
seja convidado para esse dia da Audiência mas, caso ele tenha algum outro compromisso, que
deixem aberto o convite para que ele venha em outra data, a ser escolhida por ele, para que
possamos conversar, porque existe uma série de questões, não só em relação a esse último episódio
das chuvas, mas existem questões recorrentes e de compromisso do próprio prefeito como, por
exemplo, o Rio Acari, que é um problema permanente com as chuvas. Nós sabemos que não houve
intensidade de chuva naquela área, mas, apesar disso, a região foi atingida por conta do Rio Acari.
Então, é fundamental que o prefeito possa nos falar em relação a isso, independentemente dos
secretários apresentarem seus projetos, suas propostas, a decisão final é do Chefe do Executivo.
Então, em minha opinião, o Prefeito deve ser convidado para a Audiência Pública, sim, mas,
independentemente de estar ou não na Audiência Pública, o convite tem que permanecer aberto,
numa outra data, para que possamos, então, discutir uma série de outras questões, que não são
apenas relativas a essa chuva do último episódio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Presidência acolhe tanto a ponderação da nobre
Vereadora Teresa Bergher, da especificação de convocação dos Secretários, quanto à ponderação da
nobre Vereadora Rosa Fernandes de que a prioridade ao Prefeito é que ele venha inclusive escutar os
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moradores no dia 26, mas caso haja… E tem 15 dias de antecedência, numa situação que é a mais
grave da Cidade, que acaba de decretar, hoje pela manhã, o estado de calamidade pública e, portanto,
o Prefeito deveria priorizar a vinda aqui para ouvir os moradores e para esclarecer e falar com os
moradores. É claro que se houver impossibilidade, que o Prefeito possa escolher uma data, que a CPI
estará a postos para ouvi-lo.
Tendo recebido, portanto, quatro votos, o requerimento está aprovado. Eu gostaria de deixar aberto o
microfone, caso o Vereador Babá e o Vereador Rocal queiram fazer uso da palavra para se
manifestar a respeito desse ponto aqui colocado.
O SR. VEREADOR BABÁ – Primeiro, acho muito importante, Tarcísio, porque, a situação que a Cidade
atravessou é algo gravíssimo. E quando vai se ver o orçamento da Cidade, que antes já era
insuficiente… Para se ter uma ideia, em 2016, por exemplo, último ano do Governo Eduardo Paes, que
era insuficiente, foi R$ 389 milhões. Mas, no primeiro ano do Governo Crivella, caiu para R$ 122
milhões; em 2018, R$ 144 milhões. A previsão para 2019 era de R$ 118 milhões, mas, até o momento,
o Vereador Paulo Pinheiro fez as análises todas e mostrou, por exemplo: estabilização geotécnica:
zero; implantação de sistema de esgoto na Zona Oeste: zero; implantação de manejo de águas
pluviais: zero; manutenção do sistema de drenagem: zero. Isso agora, para 2019. É preciso mostrar a
gravidade do problema, certo?
Queria só acrescentar algo que acho que tem de ser analisado por esta Comissão. Por exemplo, a
coleta de lixo. Nós fizemos uma visita à favela do Borel e ali tinha um estoque de lixo coletado na
Cidade, que simplesmente foi colocado lá. Deveriam ter sido contratados caminhões para coletar
aquele lixo, para levar ao destino final, mas simplesmente ficou lá aquela quantidade enorme de
lixo… E isso causa sérios problemas, por exemplo, para a população do Borel. A quantidade de
veículos; o Prefeito não contrata, como o que ele disse, 200 pessoas, mas só apareceram 20, mas é
porque eram terceirizados, não apareceram, que era para dar o mínimo de sustentação. Então, o
negócio é muito grave. Gostaria que fosse acrescentada essa situação dos esgotos sanitários, porque
acho que isso faz parte de um debate que vocês têm de travar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, nobre Vereador Babá.
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O tema do saneamento é um tema central da nossa reunião de hoje, em que certamente vamos
incorporar as análises e o relatório da CPI.
Quero franquear a palavra ao nobre Vereador Rocal.
O SR. VEREADOR ROCAL – Senhor Presidente, nobre Vereador Tarcísio Motta, estou aqui apenas
acompanhando a reunião da CPI. Acredito que essa convocação é muito pertinente. Vejo aqui na lista
o Secretário de Conservação, Senhor Roberto; o Senhor Bruno; João Mendes, que é nosso colega
vereador; o Edson. Imagino que sobre o grande reflexo dos bueiros entupidos, da má conservação da
cidade, o Secretário tem que falar, tem que responder nessa audiência. Então, é muito oportuno e
pertinente. Ao mesmo tempo em que o Prefeito decreta estado de calamidade pública na Cidade do
Rio de Janeiro, hoje, ele preferiu ficar no Palácio da Cidade entregando crachás do Programa
Ambulante Legal aos ambulantes de Campo Grande e Santa Cruz. Não que isso não seja importante,
mas face à crise... O Jardim Maravilha, em Guaratiba, continua debaixo d’água e ele preferiu ficar
entregando cara-crachá, cara-crachá, cara-crachá o tempo todo, nesta manhã de hoje, pelo menos
até meio-dia. Com esse convite, espero que ele venha aqui para dizer, realmente, o que vem fazendo
à frente dessa cidade. Parabéns à CPI.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, caro Vereador Rocal. Pertinentes as suas
colocações aqui. Queria registrar a presença do nobre Vereador Tiãozinho do Jacaré, também
membro titular desta CPI.
O último requerimento do dia de hoje é o seguinte – queria explicar este requerimento. Como forma
de preparação desta Audiência Pública e até já para elementos futuros de debates na CPI, a gente
está propondo encaminhar um questionário ao gabinete do Prefeito, com uma série de perguntas, do
tipo: “quantas pessoas ficaram desalojadas?”; “Se os planos de emergência e contingência da cidade
foram executados, quais as comunidades contam com sirenes, quais os critérios operacionais para
acionamento das sirenes?”, também queremos saber se há treinamento para as comunidades que
possuem sirenes, como estão os núcleos comunitários de Defesa Civil, em quantas comunidades eles
existem, se foram realizadas simulações; perguntas sobre o radar meteorológico de Sumaré porque
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há denúncia de que ele estava inoperante durante o processo das chuvas; como são feitas as
manutenções preventivas.
Uma série de elementos – são 23 perguntas –, inclusive perguntando quantos funcionários, hoje, a
Rio-Águas e a Geo-Rio possuem, quais os contratos de terceirização que essas empresas têm. Eu
estou passando aqui uma cópia para a Vereadora Rosa Fernandes. Há cópias com a Vereadora
Teresa Bergher, com o Vereador Renato Cinco e Vereador Tiãozinho do Jacaré. São 23 perguntas. Eu
gostaria de colocar em votação o envio deste questionário ao gabinete do Prefeito, solicitando que
ele possa respondê-lo. A gente tinha pensado, originalmente, no prazo de 72 horas, mas diante,
inclusive, da quantidade de trabalho necessário para a cidade e para responder o questionário, a
gente está propondo que se deem cinco dias úteis como prazo para que o Prefeito possa respondê-lo
e a gente possa obter as respostas semana que vem. Também, dizendo que qualquer pergunta que
esteja ausente, que qualquer um dos vereadores que queria incluir, também possa fazê-lo,
procurando a assessoria e fazendo isso hoje, para a gente poder encaminhar esse questionário, esse
requerimento, ainda hoje ao gabinete do Prefeito, requisitando essas informações para a CPI.
Por que nós estamos propondo isso? A forma como a cidade atuou nas chuvas desta semana é
objeto desta CPI que está avaliando, de fato, as responsabilidades da Prefeitura e que quer propor
medidas para que a cidade enfrente melhor os eventos climáticos extremos, as chuvas intensas
como essas. Deste ponto de vista, estas perguntas são muito importantes. Eu coloco, portanto, como
último requerimento a ser aprovado nesta sessão, o envio deste questionário diretamente ao
gabinete do Prefeito para que ele providencie as respostas e esta CPI possa se debruçar para
preparar a audiência pública e preparar o seu material.
Pergunto aos vereadores, começando pelo Vereador Renato Cinco, se aprova ou não o Requerimento;
depois, Vereadora Rosa Fernandes; depois, Vereador Tiãozinho do Jacaré; depois, Vereadora Teresa
Bergher.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Voto favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes, votação do requerimento do
questionário, que tem 23 perguntas sobre quantas pessoas, qual é o protocolo das sirenes, como é a
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questão do radar meteorológico, quantos servidores têm a Geo-Rio e a Rio-Águas, quais os contratos
de terceirização e por aí vai.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não só isso, mas nós deveríamos acrescentar – talvez num
próximo momento – qual será o novo protocolo anunciado pelo Prefeito em relação às chuvas.
Proposta aprovada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Podemos acrescentar. Vereador Tiãozinho do Jacaré?
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Boa tarde a todos. O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Vereador. Vereadora Teresa Bergher?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Meu parecer também é favorável. Apenas, Presidente, eu
gostaria de fazer uma avaliação mais profunda. Até que horas, ainda hoje, eu poderei fazer o
encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Hoje até as 17 horas ou 18 horas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Se houver algum questionamento pertinente, eu gostaria de
encaminhar. Ok?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – E gostaria ainda de registrar o seguinte: foi falado que o
Prefeito hoje decretou o estado de calamidade pública. Como sempre, ele chegou um pouco atrasado.
Acho que ele deveria ter feito isso no mesmo momento e na mesma hora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Comenta-se que ele está para convidar o Rubinho Barrichello
para secretário. Desculpe, mas é grave que tenha demorado 72 horas para isso.
Vereadora Teresa Bergher, fui informado aqui pela assessoria de que pode. Chegando hoje as
perguntas, como a gente vai protocolar amanhã, até umas 18 horas ou 19 horas está tranquilo. O
Thales, um dos assessores, está aqui tratando deste contato para facilitar a questão imediatamente.
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Bom, encerrada a fase dos requerimentos, apenas para reforçar o nosso calendário aprovado até
aqui: semana que vem, como na quinta-feira já é um dia difícil de funcionamento e pode ser dado o
ponto facultativo, a sessão seria no dia 17 de abril, quarta-feira, às 13 horas, com a presença da
Professora Suzana Khan e do Professor Sérgio Luiz Portela. É a última sessão do que a gente está
chamando de fase do conhecimento do problema, de fase técnica. Portanto, essa terceira sessão.
No dia 26 de abril, a sexta-feira da semana seguinte, a audiência pública com os secretários e os
moradores atingidos por essas chuvas. Para esta data do dia 26, a gente já verificou a disponibilidade
do plenário e realizaríamos no plenário. Para o dia 17, eu acho que já está reservada esta sala.
Então, eu consulto sobre este calendário e pergunto também aos nobres vereadores sobre se nós
podemos agendar a visita ao Tribunal de Contas. Nós tínhamos marcado a visita ao Tribunal de
Contas para quinta-feira passada. Diante do falecimento do ex-presidente desta Casa, Aloisio Freitas,
nós suspendemos a visita e, agora, estamos propondo a ida para o dia 25 de abril.
Estando aqui a Presidência e a Relatoria, essa visita está regulamentada, mas gostaria também de
perguntar aos nobres vereadores se eles concordam com essa data; além de convidar a todos a
estarem nessa visita, no dia 25 de abril, às 13 horas, no Tribunal de Contas do Município.
Então, o calendário já aprovado: 17 de abril sessão da CPI; 26 de abril audiência pública. E eu estou
propondo a inclusão da data de 25 de abril, às 13 horas, perguntando se é possível, já que numa
semana tem feriado e na outra também... Mas a gente precisaria chegar ao TCM para que tenha os
dados orçamentários concretos com relação a isso. Nos gabinetes dos Vereadores Teresa Bergher,
Paulo Pinheiro, o nosso, do Renato Cinco e da Rosa Fernandes, todo mundo tem atentado para a
questão do orçamento.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, eu gostaria de registrar que, no próximo dia 17,
nós temos uma audiência pública da CPI da Comlurb no mesmo horário, só o local é diferente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não. No Plenário.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – No Plenário não, no Auditório.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Será no Auditório às 13 horas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Sim, no dia 17, às 13 horas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós temos um problema, porque já fizemos o convite para
esses professores e essa seria a nossa sessão. Essa é uma coincidência infeliz de datas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – A nossa é às 13 horas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – As nossas são às 13 horas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É, as duas são às 13 horas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, as duas são às 13 horas. É uma infeliz coincidência de
datas, mas eu acho difícil que a gente modifique. Então, vamos tentar adiantar o calendário para não
acontecer mais isso, já pedindo desculpas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É que nós perdemos, na verdade, duas oitivas no dia do
falecimento do ex-presidente desta Casa; e depois no dia das chuvas, terça-feira, que foi decretado
ponto facultativo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De qualquer forma, nós vamos gravar e, claro, pode ter a
presença de algum assessor. Depois a gente pode disponibilizar também o material das
apresentações que fizerem.
As datas, então: 17 de abril, quarta-feira, às 13 horas, com os professores Sérgio Luiz Portella e
Suzana Khan, aqui; no dia 25 de abril, a visita ao Tribunal de Contas do Município; e, no dia 26 de abril,
audiência pública, às 14 horas aqui no Plenário.
Ok, Tiãozinho? Perfeito, perfeito! Tudo aprovado? Mas acho que a aprovação do regimento já está
aqui, a gente aprovou a audiência. Isso. Resolveremos o problema burocrático de solicitação do
Plenário. Muito obrigado pela lembrança a este Presidente que não entende, às vezes, os problemas
burocráticos das comissões.
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Portanto, passemos à segunda fase. Solicito o pessoal da imprensa que olhe para aquela tela lá, ao
fundo da sala.
Passo a palavra, já agradecendo a presença dos professores, da professora Ana Lúcia Britto,
Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU, da UFRJ; e do professor
Alexandre Pessoa, Engenheiro Sanitarista da Fiocruz, que no ano passado recebeu o Prêmio CREA-RJ
de Meio Ambiente. Parabéns pelo prêmio, Alexandre. Eles farão uma apresentação, que a gente está
calculando em 45 minutos para cada um deles. Depois, a gente passa para os questionamentos que
forem possíveis, ao final. Começando pela professora Ana Lúcia Britto, já agradecendo sua presença.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Queria agradecer o convite do Tarcísio para estar
aqui, falando um pouco sobre drenagem e manejo de águas pluviais e riscos. Vou falar em pé, porque
professor não fala sentado, certo? Então, vou passar para lá.
Na realidade, quando eu fui convidada para falar aqui, o Tomás me disse um pouco sobre qual era a
dinâmica da CPI e que era para discutir, neste contexto de acidentes relacionados ao manejo de águas
pluviais, desastres. E quais seriam as questões de antes, durante e depois.
Quer dizer, como é que o Rio de Janeiro e os municípios em geral podem atuar no sentido preventivo
com relação à drenagem e ao manejo de águas pluviais, no contexto de crise; que foi o que aconteceu
aqui, na segunda e na terça.
Eu sou professora da UFRJ, coordeno um laboratório de pesquisas e estudos de águas urbanas; e
participo também de um INCT do CNPq, que é o Observatório das Metrópoles.
O que eu vou trazer aqui talvez ajude; passei rapidamente os olhos no questionário que foi
encaminhado, talvez, pelo menos, aponte algumas questões e respostas de algumas questões do
que tá colocado ali.
Então, eu vou começar pelo antes; o que você pode fazer para organizar um sistema adequado de
drenagem e manejo de águas pluviais para uma cidade como Rio de Janeiro, que, historicamente, é
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vulnerável às chuvas. Faz parte da nossa história. Eu tirei uma foto desse documento, que é
antiguinho, de 1996, mas eu também sou antiguinha.
Em 1996, foi realizado um seminário na COPPE/UFRJ em que, na época, essa discussão foi proposta
pelo Betinho. Depois de um grande desastre que houve, em que as chuvas deixaram 6.500 pessoas
desabrigadas. Ou seja, desde 1996 a gente tá discutindo esse problema. Nesse documento, há textos,
inclusive, da professora Ana Luiza Coelho Netto, que esteve aqui na outra sessão.
Tem também um documento do saudoso Professor Maurício Abreu, da geografia, que relata um
pouco como é que o Rio de Janeiro é, particularmente, vulnerável a essa questão das chuvas; isso
acontece desde a origem da cidade, desde o século XIX.
Mas o fato do Rio de Janeiro ser particularmente vulnerável não quer dizer que eu não seja possível
fazer nada. Pode-se fazer bastante coisa. Então, como é que você pode atuar nestes mecanismos
preventivos de emergência e de recuperação?
Eu vou passar um pouco para o foco da minha apresentação, fazendo o dever de casa que o Tomás
tinha comentado comigo, que seria a questão do antes. Quais são os meios legais e institucionais de
que o Rio de Janeiro dispõe ou, pelo menos, deveria dispor para atuar na gestão da drenagem do
manejo de águas pluviais, por um lado, e fazer com que esse sistema funcione? Esse sistema
funcionando evitaria problemas como o que teve, apesar de que a chuva, efetivamente, de segunda e
terça foi uma chuva excepcional.
Mas a tendência – imagino que a professora Ana Luiza tenha comentado isso na semana passada, na
outra audiência – é a de que essa chuva, com a questão das mudanças climáticas, apesar de muita
gente não acreditar – como as que estão aí no Ministério do Meio Ambiente e dizem que isso é uma
ficção da esquerda –, mas existem várias coisas que provam que nós estamos no contexto de
mudanças em que as chuvas se tornam mais concentradas e mais fortes; e o Rio de Janeiro será
particularmente atingido por isso.
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Então, apesar disso, podemos discutir que instrumentos a usar para nos prevenirmos; ou seja, ter um
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais com política, plano, programas, projetos e ações
minimamente eficientes; e ter também os instrumentos de gestão do problema.
Caso ocorra a questão das inundações, o que você faz? Quem é responsável por isso? Seria o nosso
sistema de Defesa Civil, que deveria ter uma política, um plano, programas, projetos e ações para
tornar as cidades mais resilientes às inundações.
Essa Lei nº 11445/2017, que define o Marco Legal do Saneamento Básico, com quatro setores:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, e coleta e
disposição final de resíduos sólidos. Ela define o que é a drenagem e determina um prazo para os
municípios terem seus planos para o saneamento básico definidos; limite este que foi
recorrentemente adiado, mas enfim, teoricamente, seria o final de 2019 – se a lei não for mudada
novamente, porque existe uma discussão de mudança no Governo Federal.
Os planos podem ser feitos juntos ou podem ser feitos separados; de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos.
O Rio de Janeiro tem um plano de abastecimento de água e esgotamento sanitário que foi feito em
2010 e que estaria em fase de revisão. Os planos têm que ser revisados a cada quatro anos. E tem
um plano de drenagem que foi aprovado em 23 de dezembro de 2015. Ou seja, esse decreto aprova o
plano. As pessoas querem saber onde está o plano. O plano está anexo ao decreto. Se você for lá
procurar o decreto, está lá o plano em anexo.
Qual é o problema desse plano? O anexo ao decreto – pelo menos é o que diz lá –, contém a seguinte
frase: “Plano Municipal de saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro, item drenagem e manejo
águas pluviais urbanas, baseado e adaptado do plano diretor”. Ou seja, o que está anexo ao decreto
ninguém sabe se é o plano ou se é baseado no plano. O plano mesmo ninguém viu.
Está escrito aqui: “baseado e adaptado no plano diretor de manejo de águas pluviais da cidade do Rio
de Janeiro”. Que plano é esse? Ele foi contratado por uma verba do PAC, em 2009, R$ 9 milhões, da
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Rio-Águas e do Consórcio Hidrostudio, que é um empresa de São Paulo, que, aliás, tem bastante
competência nessa área; professores da USP, que fizeram esse documento.
Então, a primeira coisa que eu quero saber é: cadê o plano? Porque a lei foi aprovada; em anexo a ela,
um documento baseado no plano. Ora, tem alguma coisa errada nisso. Mas, enfim, isso foi aprovado
pelo Eduardo Paes. De todo jeito, já que existe um documento, a gente tem que ver o que há de
positivo nele, quais são as falhas, quais são os problemas e entender por que um plano é importante.
O plano tem que ter um diagnóstico completo dos problemas municipais relacionados à drenagem,
com medidas e soluções que o poder público pode ter para reduzir os riscos relacionados à
drenagem, ao manejo de águas pluviais, para melhorar a qualidade de vida da população. Ele deve se
articular às outras políticas públicas. Nesse sentido, teoricamente, este plano deveria dialogar com o
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, com o Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário e com o Plano de Defesa Civil, enfim, com o conjunto de planos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para dizer, a CPI já pediu a cópia do plano. Se chegar o
plano, a gente encaminha uma cópia.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Se ele existe...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se ele existir...
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Se ele existir, detalhe importantíssimo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas nós já aprovamos isso semana passada, ou retrasada –
e o pedido já foi encaminhado. Vamos ver se ele existe.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Vamos ver se ele existe. Mas a lei não poderia ter
sido aprovada assim, essa é uma questão.
Então, ele deve, além de se articular com as outras políticas, definir quais são as ações prioritárias e
estabelecer um horizonte de planejamento mais amplo. Ou seja, um plano não é um documento de
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uma gestão, um plano é para orientar pelo menos duas ou três gestões. Tem um horizonte.
Normalmente, são revistos de oito em oito anos, pelo menos dois mandatos.
Além de tudo, ele deve contemplar além das grandes obras – talvez, seja esse um dos problemas do
documento, que parece ser um plano, mas não sei se é um plano –, dos cenários futuros, também a
gestão cotidiana, o que é o cotidiano de um sistema de drenagem? Limpeza, “boca de lobo”, pequenas
tubulações, desassoreamento de canais, galerias, todas essas atividades cotidianas de manutenção
do sistema têm que constar no plano.
A Lei nº 11.445/2007 diz o que tem que constar no plano: diagnóstico, metas de curto e longo prazo,
programas, projetos e ações, identificando possíveis fontes de financiamento – isso é fundamental.
Não adianta ter coisas, se não diz de onde vem o dinheiro. Ações para emergência e contingência e
mecanismos de avaliação sistemática. Além disso, talvez, o Alexandre fale um pouco, mas este plano
deve ser feito também com controle social, com debate público.
Este plano que existe passou por quatro agências no Compur (Conselho Municipal de Política
Urbana), apenas. Foi o máximo que teve de debate público em torno de uma questão que é
importantíssima para o Rio de Janeiro, que é drenagem e manejo de águas pluviais. A gente vai
discutir um pouco a incompletude deste plano. Conversando com Alexandre, um pouco antes, aqui, a
gente acha que ele tem que ser revisto. Essa é uma primeira questão que acho, talvez, que a CPI
tenha que encaminhar.
Essa é a cara do plano. Está lá a carinha dele, e os itens que tem. É um pouco do que a gente vai
olhar e onde está essa incompletude e por que eu acho que ele tem que ser revisto.
Os capítulos 1, 2 e 3 são os capítulos que trazem mais ou menos um diagnóstico do que seria a
situação de drenagem e manejo de águas pluviais no Rio de Janeiro. Esse diagnóstico diz o seguinte:
“O Rio de Janeiro possui ao todo 48 bacias hidrográficas inseridas total ou parcialmente no mesmo
município.” Na realidade, ele identifica essas bacias hidrográficas, e propõe obras e ações para 40
bacias hidrográficas, na forma de plantas de inundação. É isso o que está: tem 48, mas tem 40.
Então, não sei se está incompleto ou o que está faltando.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eles não explicam por que as outras oito não têm propostas.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Não, não explicam. Essa é a primeira coisa.
Na realidade, qual é a estrutura do plano? Ele tem toda uma primeira parte que faz uma discussão de
como é o Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, um “blá-blá-blá” sobre isso, e depois entra no
que é mais o tema exato do plano, que é essa questão das macrorregiões de drenagem e as
intervenções propostas para as mesmas, que são essas aqui: a de Sepetiba, a de Guanabara e a da
Região Oceânica. O que quer dizer isso? Quer dizer que os rios dessa, os canais correm para a Baía de
Guanabara, os daqui correm para as Lagoas da Barra e para o Oceano Atlântico, e os do lado de cá
correm para a Baía de Sepetiba.
Então, a partir desse mapeamento geral, para cada uma dessas grandes macrobacias, são feitas
propostas para sub-bacias dentro dessas macrobacias. Aí, eu vou dar um exemplo de uma, que
deveria estar aqui, que é a Bacia do Centro. Aí, para cada uma das bacias tem um conjunto de obras
que está proposto. Que obras são essas? Dá para ver mais ou menos aqui.
São várias coisas que estão propostas. Intervenções, por exemplo, na galeria na Rua Mem de Sá,
intervenções na Rua do Riachuelo. Usei só uma de exemplo. Galeria da Rua do Lavradio, galeria na
Rua do Resende.
Tudo isso são obras que deveriam ser feitas. Tem isso para 40 bacias hidrográficas no Município do
Rio de Janeiro. O que falta nas 40? Eu olhei, olhei, olhei... aí, fiquei lá procurando, por exemplo, a bacia
do Rio das Pedras, que é um lugar que me interessa particularmente, inclusive, porque tenho alunos
que já trabalharam, fizeram projeto para Rio das Pedras. A Bacia do Rio das Pedras não aparece no
Plano, de jeito nenhum. Tem nada para Rio das Pedras. Aí, eu peguei uma imagem do RJ TV de ontem,
dia nove, anteontem, mostrando que, depois das chuvas, Rio das Pedras ainda estava debaixo de
água. Ou seja, tem um problema, não é? Para Rio das Pedras, não tem nada proposto. Rio das Pedras
é uma área extremamente vulnerável.
Como fazer isso? Então, o que falta no diagnóstico ou, pelo menos, não está presente no documento
disponibilizado? Estou dizendo isso porque é o documento que está publicado. Pode ser que tenha
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outro guardado nas gavetas da Rio-Águas – ninguém sabe, ninguém viu. Está lá, e nele pode ser que
tenha alguma coisa, certo? Mas o que a gente tem acesso é o que está aí.
O que falta e o que deveria ter, que tem em todo plano municipal de drenagem e manejo para águas
pluviais? Normalmente, a gente trabalha com exemplo de um bom plano, não é? Professor gosta
dessa coisa de ter um caso referência que seja um bom exemplo do que você pode se pautar para
avaliar alguma coisa. Eu estou me pautando num plano da Cidade de Juiz de Fora, que é um bom
plano, feito por uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, que é especialista nessa área de
drenagem e manejo de águas pluviais.
O que falta e o que deveria ter, segundo a lei? Falta uma análise crítica da gestão de sistemas, ou
seja, só tem obra proposta, mas não fala nada absolutamente da gestão. O que deveria ter feito?
Deveria ter uma análise, por exemplo, de quem é o responsável, uma avaliação institucional da
técnica e da capacidade de ação desse órgão, da Rio-Águas.
A Rio-Águas foi criada em 1998. Passou por várias modificações. Ela foi fundação, deixou de ser
fundação. Entrou na Secretaria de Obras, saiu da Secretaria de Obras. Assumiu uma função de
agência reguladora da privatização da AP-5. Ninguém sabe quais são os quadros técnicos que estão
na Rio-Águas. Se esses quadros técnicos são competentes ou não. Ao assumir essa função, teve
gente que foi deslocada para a função de regulação da privatização da AP-5. Quem é que cuida da
drenagem na Rio-Águas? Ou seja, uma avaliação disso, não tem. Quanto tempo tem? Quando foi o
último concurso para a Rio-Águas? Quem são os técnicos? Como é que você contratou pessoas para
a Rio-Águas? Ninguém sabe. Então, isso tudo deveria estar no diagnóstico, e não está.
A caracterização do quadro técnico desse órgão. Quem executa os serviços de limpeza? É a
Rio-Águas que faz? Ou é outra secretaria, que é a de conservação? Quem é que define quem faz,
quando faz, como faz? Qual é o plano de fazer? Tem uma Secretaria de Conservação e tem a
Rio-Águas. Como é a dinâmica, a relação entre essas duas secretarias? Não sei. Esses serviços são
terceirizados? São empresas contratadas que fazem? Tem pessoal técnico próprio para isso? Isso
tudo deveria estar ali, nas perguntas. Mas isso deveria estar no plano, e não está. Quem faz os
projetos é a própria Rio-Águas ou ela contrata projetos? Por exemplo, o Plano Municipal ela
contratou? Então, quem faz isso? Quem executa as obras de saneamento de rios e canais? É a
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Rio-Águas ou são outras empresas? Ou é, por exemplo, o Governo do Estado, por meio do Inea?
Estou dizendo isso porque, há pouco tempo atrás, eu fui dar uma aula lá. Quem é cientista no nosso
Estado da Faperj tem que dar aula em escola, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Fui dar aula
numa escola em Vargem Grande, do lado de um rio que se chama Rio Morto.
A lâmina d’água do Rio Morto, no dia que eu fui dar aula, há mais ou menos um mês, estava no
mesmo nível da rua. Ou seja, aquele rio estava completamente assoreado, e tem anos que não
acontece nenhuma obra naquele rio.
O que aconteceu agora? Eu falei com a minha ex-doutoranda, que é professora da escola, e ela disse
que quase todos os alunos do 9º ano, com os quais a gente fez uma atividade sobre direito humano e
água, estão é sem nada. Entrou água na casa deles e eles perderam tudo. A gente está fazendo uma
vaquinha para ajudar os alunos porque as famílias deles perderam tudo.
Qual é o plano de desassoreamento do rio? Como é que isso funciona? Cadê isso no plano? Não sei,
nenhuma dessas coisas estão colocadas no plano. Como se dá o atendimento à população com
relação aos problemas? Esse canal, alguém já tentou ligar para o telefone 1746, da Prefeitura, para
falar de drenagem? Ah, eu sugiro que tente. Enfim, para dizer que tem um problema de drenagem,
que tem um rio assoreado, vai ser uma experiência interessante.
Então, como funciona o atendimento a população? Isso tudo tem que estar no plano. Estou dizendo
isto porque a gente não está no plano, mas deveria constar. Foi criada em 2010 a Seconserma, e aí
que deveria fazer a conservação e manutenção da infraestrutura urbana da cidade, inclusive praças,
partes naturais, prestação de serviços de limpeza urbana e iluminação pública.
Bom, e a Comlurb faz o quê? Porque a Comlurb também faz limpeza urbana, certo? E a Seconserma
faz o quê? Faz limpeza urbana também? Limpa bueiro? Quem limpa bueiro é a Seconserma, a
Comlurb? Ou é a Rio-Águas?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aproveito, professora, só para registrar a presença do
Vereador Paulo Messina.
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A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Então, isso é ótimo, essa sobreposição de funções
não definidas em um plano estratégico, é ótimo para você ter o jogo de empurra: “Ah, não fui eu que
fiz, isso é função de um, é função de outro”. Então, essas coisas têm que estar melhor definidas.
Outra coisa, crítica ao sistema que deveria ter no plano, da operação e da manutenção de tecnologia.
Como funciona o sistema? Funciona bem? Não funciona? Onde você tem sistema separador e onde
você tem sistema unitário no Rio de Janeiro?
O Prefeito falou outro dia que a culpa era da Cedae. Na realidade, a Cedae estaria jogando esgoto na
rede de drenagem. A Cedae “falou”: “não, não, não. Não jogamos esgoto na rede de drenagem”. É igual
você entrar na justiça contra o Prefeito porque o que ele está falando é uma calunia.
Bom, para isso é preciso você ter um mapa da rede da Cedae, da rede de esgoto e da rede de
drenagem, de onde existe interconexão entre essas redes. Isto deveria estar no plano, mas não está.
Quais são as áreas críticas de risco de inundações? Também não consta no plano. Como se dá o
licenciamento de projetos pela Rio-Águas? Eu quero fazer um condomínio novo, aí vou lá na
Rio-Águas, preciso ter uma licença. Já aconteceu com um ex-aluno meu de doutorado. “Ah, eu quero
fazer nesse condomínio um sistema novo de reserva de água de chuvas, com toda uma coisa de piso
permeável, trincheira de infiltração. Aí, os técnicos da Rio-Águas falam: “Ah, mas isso aqui a gente
não sabe licenciar, não. Não pode! Ah, não sei como é”.
Como é que essas medidas que promovem armazenamento de água, que estão na lei, porque existe
uma lei municipal que diz que você tem que armazenar x% de água no lote, como se dá o
cumprimento dessa lei no licenciamento das obras de edificações?
Não sei, porque o plano deveria dizer isso, mas não diz. Então, na realidade, esses aspectos são
tratados de forma superficial nesse plano que foi disponibilizado, que é esse item sete, aspectos
institucionais, que é a coisa mais geral do mundo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – 20 minutos.
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A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – O que também não tem? Têm 40 bacias
hidrográficas, obras propostas para essas 40 bacias. Mas não tem nenhuma hierarquização dessas
obras, o que é mais importante, o que vem antes, o que vem depois, o que vai ser feito no curto,
médio e no longo prazo. Nada disso tem.
As ações são elencadas, mas elas não se relacionam nem têm nenhum programa nem projeto. Eu
vou passar o slide aqui rapidinho, talvez não dê para ver direito, mas esse é o exemplo de um dos
anexos do plano de Juiz de Fora, na parte de drenagem. Claro que vocês não estão vendo nada,
porque a letra está mínima, mas eu vou explicar o que está aqui.
Aqui temos a descrição dos programas na área de drenagem. Dentro do programa, há dois grandes
projetos. Temos o que são esses dois grandes projetos, quais são as ações propostas neles, a
descrição das ações, se o prazo é curto, médio ou longo, e quem é o responsável. Isso é o básico. Não
estou dizendo que eles não estão fazendo nada de extraordinário, estão fazendo o básico que deveria
ser feito e que, no nosso plano, não tem.
Não existe indicação dos custos possíveis nem fontes de financiamento. Seria importante saber de
onde vêm os recursos para investimento em águas pluviais. Vem do IPTU? Vem de onde? O plano foi
feito com recurso do PAC. O Prefeito mencionou numa última entrevista na televisão que ele está
investindo não sei quanto no desvio do Rio Joana, recurso do PAC também. Mas recurso próprio da
Prefeitura tem, não tem?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Prefeito chegou a falar em “PAC das Enchentes”. Eu nunca
tinha ouvido falar dessa história antes.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Na realidade, dentro do PAC 2 tinha uma rubrica
que era “drenagem em áreas de risco”. Isso foi quando tinha PAC, porque, que eu saiba, agora não
tem mais Ministério das Cidades nem PAC. Então, se ele está pensando no PAC, ele está delirando
completamente, está vivendo em outro momento, porque acabou o Ministério das Cidades – o
governo falou que não vai mais fazer, enfim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mais uma manifestação “Barrichello”, não é?
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A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – Ele está vivendo em outro momento, porque o PAC
já acabou, foi Governo Dilma, desde o Temer não tem mais PAC. Seria importante saber de onde vêm
esses recursos.
Outra coisa é que todos os planos, normalmente, trazem mecanismos, procedimentos de avaliação
sistemática das ações que são programadas. Isso também não tem no plano. Por isso tudo, eu acho,
sinceramente, que esse plano precisa ser revisto.
Além de o plano não cumprir o conteúdo mínimo de um plano, outra coisa, que é do próprio
diagnóstico, das próprias propostas – mesmo reconhecendo que a equipe que fez, a Hidrostudio
Engenharia, tem professores da USP, é uma equipe competente –, é que esse plano dá pouca ênfase
a essas medidas não estruturais, que seriam o que chamamos de “medidas de primeiro mundo”. Por
exemplo, na França, em Paris, tem um plano que foi feito agora com horizonte de 10 anos para
aumentar a infiltração de água de chuva. Foi feito um plano aprovado pela Prefeitura, no qual cada
bairro vai ter que aumentar a sua superfície permeável em “x%” nos próximos 10 anos. Como é
aumentar a superfície permeável? É criar algumas coisas, por exemplo, pisos permeáveis, jardins de
chuva, essas coisas todas. Com isso tudo, você aumenta a superfície, telhados verdes. Por exemplo, o
telhado da Galeries Lafayette virou um telhado verde. Isso é uma coisa de primeiro mundo.
Certo, eles não tratam disso nem dão muita importância a isso. Se for olhar as obras, para as 40
bacias, quase todas são grandes obras que chamamos de “obras estruturais”, ou seja, canalização,
enfim, obras mais pesadas. Esse tema, que é o mais importante, hoje, drenagem sustentável, dessas
coisas que a gente chama quase de uma “acupuntura urbana”, de você intervir em pequenos espaços
e o somatório dessas pequenas intervenções. Isso vai dar um resultado futuro positivo – pelo menos
é o que Paris está fazendo. O plano do Rio de Janeiro passa ao largo dessa questão.
Por outro lado, se a gente sai das questões de primeiro mundo e entra nas nossas questões, na
nossa realidade, que são as áreas dos assentamentos precários, também não existe uma palavra
sobre como resolver a questão da drenagem nos assentamentos precários.
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Ora, esse é um grande problema. Eu trabalhei num projeto de avaliação do PAC do Alemão, e as
obras do PAC do Alemão de drenagem não foram feitas; têm coisas que precisam ser feitas e não
são muito complicadas.
Vou dar só um exemplo aqui. Isso é um projeto do João Filgueiras Lima, arquiteto que ganhou o
Prêmio Pritzker, de escadarias de drenagens. Alguns o chamam de Lelé.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quem é da área da educação conhece também como Lelé,
por causa daquelas escolas que são chamadas de Lelé, que a gente chamava de “sobra de Ciep”.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – De todo jeito, tem um projeto dele já bastante
antigo, dos anos 90, para Salvador. São essas escadarias drenantes, para a favela, que é um sistema
bastante interessante, e resolvia, por exemplo, o problema da Rocinha, o problema do Alemão, o
problema de uma série de encostas, se você incorporasse isso em programas de urbanização de
favelas.
Mas aí está aqui nas perguntas: cadê os programas políticos de urbanização de favelas do último
governo? Não sei. Não sei, porque o Morar Carioca nunca foi efetivamente realizado, porque era a
última política de urbanização de favela do Eduardo Paes. Não chegou nem a ser implementado, nem
10% do que estava previsto, não é? Desde então, não ouvi qual é a política de urbanização de favelas
do nosso atual Prefeito. Gostaria de saber qual é, o que ele está propondo. Qual é a proposta e como
é que você pode, nessa política de urbanização de favelas, atuar para reforçar a resiliência dessas
áreas, não é? E aí eu digo reforçar a resiliência não apenas nas áreas públicas, mas também das
próprias casas.
Então, como é que você pode tornar as casas mais resistentes às chuvas? A Vereadora Rosa
comentou aqui da Bacia do Rio Acari. No Rio Acari, se forem visitar ali do lado, várias pessoas
construíram, acabaram levantando as suas casas, fazendo as casas meio sobre pilotis, de tanto que
enche. Isso pode ser uma alternativa. É uma alternativa dos moradores, mas que você pode, se tiver
um escritório técnico dentro da favela, que era o projeto original Favela Bairro, e começar a orientar
as pessoas para quando estiver fazendo obras nessas casas, se tornar um pouco mais adaptável à
questão das inundações. Isso seria uma questão importante para ser colocada.
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Além da questão dos planos, a gente tem a questão dos recursos, não é? Foi feito um levantamento,
já foram vários comentários de quanto foi gasto com drenagem, quanto não foi, não é? Vários deles
são da Vereadora Teresa Bergher, do outro companheiro do PSOL, mas, enfim, de todo jeito, a gente
está sempre investindo muito em grandes obras. Esse investimento pequeno, cotidiano, no
desassoreamento do Rio Morto, na limpeza do Rio Acari, acho que isso é fundamental se você quiser
pensar uma cidade mais resiliente. Evidentemente as grandes obras têm algum interesse; por
exemplo, você vai fazendo aditivo, aditivo, aditivo no contrato, e as empresas, definitivamente, vão
ganhando alguma coisa com isso.
Esse projeto, por exemplo, das enchentes da Grande Tijuca, que é uma obra do PAC, teve o custo total
de R$ 460 milhões. Ela sofreu vários aditivos, mudou de várias empresas, ou seja, um volume
enorme de recursos, para uma obra que, até onde eu saiba, o Rio Maracanã encheu e transbordou.
Então tem um problema. “Porque não foi feito o desvio do Rio Joana, agora vai ser feito.” Bom, não sei
se isso vai resolver, mas, enfim, essa é uma questão. E aí, depois, o Plano também não menciona, nas
situações de emergência e contingência, que é um dos itens que deveria ter, ele diz que existe esse
Centro de Gerenciamento e existe o Alerta Rio. Algumas das questões o Alerta Rio é quem monitora,
o monitoramento em tempo real de chuvas, elabora os boletins, e deveria funcionar.
Para isso, para emergência, aí entra o diálogo com a Defesa Civil. A gente tem isso que se chama de
um plano de contingência. O que está nesse Plano de Contingência? Ele descreve o Sistema de Alerta
Comunitário, a necessidade de capacitação dos moradores, ou seja, os avisos por celular, por SMS, os
alarmes por sirenes, os exercícios simulados e os processos de desocupação.
Tem uma pergunta que é fundamental: isso aqui foi feito em 2013, estamos em 2019. Eu queria saber
quantos exercícios de simulação foram feitos recentemente. Eu queria saber como está essa
capacitação dos moradores, porque o morador pode se mudar, ele pode sair de um lugar e ir para
outro, aquele que foi capacitado não está mais ali. É preciso saber como essas coisas funcionam. Isso
não é uma coisa para ser feita uma vez na vida e nunca mais. Isso é para ser feito minimamente
todos os anos. Eu gostaria de saber se, desde que o atual Prefeito assumiu, ele chegou a fazer
alguma dessas ações, algum exercício desses. Não sei e é uma boa questão para saber. Por exemplo,
você pode fazer um simulado de processo de desocupação. Quando não está chovendo, vamos lá,
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reúne na escola, faz um simulado e tal, faz os testes e vê se está acontecendo. Não sei se isso está
acontecendo.
Perguntaram das sirenes. O negócio ali ficou meio, enfim, desfocado, mas isso é o caso da Rocinha.
São os referentes pontos de apoio e as sirenes é que tem... Esse mapeamento existe para todas as
comunidades do Rio de Janeiro que têm sirene, onde estão os pontos de apoio e onde estão as
sirenes. O problema é quando ela não toca, por exemplo, no caso ali do Leme, não tocou na hora que
deveria tocar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das coisas que eu acho importante... É importante até
que o Messina escute isso também. Por exemplo, ontem eu estive na Rocinha. Os moradores da
Rocinha estavam contando que, naquela chuva, a sirene tocou e vários moradores foram para um
ponto de apoio que simplesmente não existia mais como ponto de apoio. Depois os moradores foram
lá conversar inclusive com o diretor da escola. Ele falou: “Não, isso aqui não é mais ponto de apoio.
Não pode mais ser”. Estava fechado. E aí esse tipo de atualização, inclusive do que são os pontos de
apoio, os moradores lá da Rocinha ontem reclamavam, dizendo: “A gente não sabia para onde ir. Não
sabia o que fazer com a sirene, a não ser que a gente tem que sair de casa”. E essa é uma questão
fundamental.
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – É uma questão fundamental. Isso tem que ser feito
todo ano, todo ano essa atualização. A última atualização é de 2013, gente. A gente está em 2019. Ou
seja, são seis anos sem atualização. Então, é fundamental que isso seja revisto. Além disso, já falei do
antes – da prevenção, do plano que tem que ser feito durante todo o sistema de defesa civil etc. –,
mas e depois? Por exemplo, o que a gente faz com as famílias dos alunos da escola lá de Vargem
Grande que estão desabrigados? O que você faz com desabrigados da Rocinha? Que tipo de atenção
você vai dar para essas famílias? Qual é o projeto do governo para isso? É ter algum tipo de aluguel
social? É pagar um hotel? É dar algum tipo de ajuda de custo de reconstrução?
Essas famílias lá da Zona Oeste, já é a quarta vez que elas perdem tudo. Quarta vez! E reconstrói por
ajuda, por ajuda própria etc. Mas o problema é que o que aconteceu com elas não é responsabilidade
delas. Inclusive porque essas, por exemplo, estão até em áreas formais de ocupação. Então elas
poderiam, por exemplo, entrar na justiça contra a Prefeitura e pedir uma indenização por perdas e
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danos, porque a Prefeitura não fez a manutenção do que deveria ter sido feito. Não tem um plano
direito, não tem um programa direito, e poderiam fazer isso. Mas isso vai demorar muito tempo e
dificilmente elas vão ser atendidas.
Qual é o projeto de curto prazo para atender essas famílias? Isso é o que seria o depois, e o que eu
acho que a gente tem que cobrar, entendendo que, como falou a professora na última sessão aqui da
CPI, esse problema vai acontecer de novo. Nós estamos no contexto de mudanças climáticas, de
chuvas fortes. Isso é a tendência que acontecerá no futuro. Então, como a gente vai se tornar um
pouco mais resiliente e um pouco mais justo, socialmente, com relação a esse tema? Como a gente
vai atender justamente aqueles que são os mais vulneráveis a esse problema? É isso. O meu e-mail
está aqui, enfim, e eu agradeço a atenção de vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, professora Ana Lúcia.
Vamos passar direto para o Alexandre, e depois abrimos para as perguntas e considerações dos
vereadores. Pode ser, Renato Cinco? Pode ser, Tiãozinho do Jacaré?
Vamos passar para o professor Alexandre Pessoa, pesquisador e professor da Fiocruz, engenheiro
sanitarista da Fiocruz, que vai fazer a sua explanação, sua fala sobre essas questões vinculadas ao
processo e à questão do saneamento.
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite para
participar desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre um tema que para nós é de extrema
relevância, porque é um trabalho que nós desenvolvemos cotidianamente na Fundação Oswaldo
Cruz – que a maioria dos senhores e senhoras deve conhecer. É uma instituição de pesquisa
centenária, vinculada ao Ministério da Saúde. Então, isso já começa a apontar, inicialmente, a
indissociabilidade entre o saneamento e a saúde.
Eu gostaria de, inicialmente, passar para a comissão uma publicação recente, que foi desenvolvida
pela Fundação. Eu trabalho na área de saneamento, saúde e ambiente. Então, nós temos aqui uma
publicação da série Fiocruz - Documentos Institucionais, de 2018, que eu gostaria de passar para o
Vereador Tarcísio. A coleção envolve temas como clima, saúde e cidadania; saneamento e saúde;
saúde do trabalhador; saúde dos povos, populações do campo, das florestas, das águas;
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biodiversidade e saúde; agrotóxico e saúde; histórico e governança; os grandes empreendimentos e
os impactos à saúde.
Talvez, dessa coleção, os dois fascículos que têm uma relação direta com o tema em tela, sejam
exatamente Clima, Saúde e Cidadania e Saneamento e Saúde. Então, eu gostaria de passar para o
presidente da CPI, novamente agradecendo a oportunidade de falar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agradeço e faremos bom uso do material aqui colocado.
Valeu.
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Espero eu que possa dar subsídios aos elementos da CPI. O
primeiro livro...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E estará à disposição de qualquer vereador que queira
consultar, queira fazer uso, também. A gente vai estar à disposição.
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Então, essa publicação está disponível na internet também. É uma
instituição pública. Nós entendemos que as informações precisam ser publicizadas. Então, no Debate
do Saneamento, aí, nós temos três marcos referenciais que eu gostaria já de colocar para todos os
presentes e os que assistem. Para nós, saneamento é direito humano. Para nós, saneamento, para
além da prevenção de saúde, também é promoção da saúde. Se é promoção de saúde, saneamento é
melhoria das condições de vida e é geração de renda. Não significa somente custo para o Estado.
Significa a viabilidade do desenvolvimento dos diversos territórios que compõem a Cidade do Rio de
Janeiro.
E um terceiro marco importante é que saneamento também é justiça ambiental. Então, eu gostaria
de já passar o roteiro e, na verdade, ele é um pouco ambicioso, porque são 14 itens. O tempo é
escasso. Eu vou ter que falar, em alguns deles, de forma itemizadas. Por exemplo, eu não vou nem
discorrer, aqui, quais são os pontos, para ganhar tempo, para que a gente possa avançar.
Por que nós achamos a CPI importante? Porque ela diz que pretende apurar as circunstâncias e as
consequências causadas pelos temporais, que atingem a cidade, bem como as responsabilidades do
Poder Público. E aí eu destaquei, em vermelho, os três momentos. Porque está correto na descrição
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do documento: prevenção – antes da ocorrência de situações de emergência ou desastre –, na
mitigação e no atendimento. E eu vou tentar seguir esse roteiro.
Com relação à tarefa do eixo saúde pública e saneamento ambiental, têm três pontos a avaliar:
sistema e drenagem; saneamento; políticas públicas. E apontar medidas que possam aprimorar as
políticas públicas de saneamento e saúde ambiental.
De saúde e saneamento ambiental. Eu gostaria de fazer um primeiro destaque. Nós achamos
extremamente relevante participar da CPI e nos colocamos à disposição nesse processo. Agora, nós
acreditamos que esse processo tem que ser para além da CPI. Eu acho que uma das sementes que
precisam ser plantadas nesse processo, é como é que a CPI pode, efetivamente, disparar processos
que fortaleçam as políticas públicas dos caminhos das águas desta cidade. E quando eu falo caminho
das águas eu estou falando das veias e das artérias das cidades. Se as artérias, que são as águas que
chegam e as veias, que são as águas que saem, que são conduzidas, elas não tiverem um tratamento
adequado de engenharia sim, de urbanidade, de controle social, de manejo dessas águas, a cidade
colapsa. Isso não é a primeira vez e não será diferente se não houver um compromisso dos órgãos
públicos e das políticas públicas nesse sentido.
A Professora Ana Lúcia Britto colocou de forma muito importante o Plano Municipal de Saneamento
Básico. As águas pluviais vieram separadas, não era para vir separadas. Um Plano Municipal deveria
agregar os quatro componentes de saneamento porque esses componentes são interdependentes,
não se separa o que é inseparável e por que se faz os Planos Municipais? Porque tem uma
responsabilidade da instância do Poder Público Municipal, isso está na Política Nacional de
Saneamento Básico, senhores, isso é uma mudança da política, cabe a todos os municípios
elaborarem seus consecutivos Planos Municipais de Saneamento Básico.
Por isso é que a Professora Ana fez essa descrição e aí eu acho oportuno porque as universidades
públicas e no caso a Fiocruz é uma instituição de pesquisa, cotidianamente trabalha isso nos seus
departamentos e nos seus laboratórios. Vir aqui para a CPI é poder colocar em escala uma situação
de crise que nós constantemente alertamos em diversas escalas, na escala da cidade como um todo,
na mesoescala, mas também na microescala.
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Eu estou vendo aqui presentes pessoas que, por exemplo, fazem parte do Movimento Carioca Rio do
Rio, que é um movimento muito importante de fortalecimento das águas do Rio Carioca, estou vendo
aqui moradores de Manguinhos, que esse debate é cotidiano dos moradores, não é somente dos
desastres que aconteceram na segunda-feira e na terça-feira porque os caminhos das suas águas
estão sendo obstruídos e comprometidos. Vejam o nome “Manguinhos”, é terra das águas; vejam a
Comunidade da Maré, tem o nome de maré não é à toa. Isso significa que se a Cidade do Rio de
Janeiro não se preparar para o caminho das águas, o que estaria mais prioritário do que isso? Qual é
a consequência disso senão trazer um custo enorme para o Sistema Único de Saúde? Ou seja, nós
temos que ter uma racionalidade técnica, mas uma racionalidade ambiental de que a prevenção é
mais barata e muito mais efetiva, em relação agora na ocorrência dos desastres uma multidão de
desabrigados, de desassistidos e mutilados na Cidade do Rio de Janeiro.
Bem, a argumentação vai seguir a seguinte triangulação: eu vou tentar abordar a interdependência,
eu não quero falar de forma isolada cada componente.
O desafio é: qual é a relação do saneamento com a saúde pública e com as inundações e
deslizamentos? Este é o grande desafio colocado porque, se por um lado o saneamento ambiental, a
saúde e o enfrentamento dos desastres significam uma proteção social, que é função do Estado
indelegável, o Estado tem a função de proteger a vida, se isso não ocorre, colocamos populações em
total vulnerabilidade socioambiental. Eu não preciso me estender nesse aspecto porque as
televisões, todos os canais, mostraram recentemente no que isso se traduz na vida das pessoas.
A essa Comissão eu acabei de encaminhar e gostaria de apresentar também essa publicação recente
da Fiocruz, do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergência e Desastres em Saúde. A Fiocruz
preparou um Guia de Preparação e Resposta do Setor de Saúde aos Desastres. A grande pergunta é
se o Poder Público vai acolher o trabalho de pesquisa que a instituição desenvolve no sentido de
mitigar e reduzir os impactos. A grande questão é essa. Esse Guia está disponível, orientando uma
questão, uma obviedade: vivemos uma mudança climática. A Professora Ana Luiza Coelho falou de
uma forma esplêndida na primeira sessão de depoimento, numa escala maior. Eu vou trabalhar na
mesoescala e na microescala, ela trabalhou na macroescala. Eu não preciso entrar no que já foi dito,
devidamente contemplado. Agora, por favor, a mudança climática não pode ser usada como escudo
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por ninguém para justificar o injustificável. Nenhum governo pode se utilizar de mudança climática
para tentar justificar o que está ocorrendo na cidade e no país. A partir das mudanças climáticas, qual
é nossa capacidade de intervenção para deixar as cidades preparadas para o enfrentamento das
mudanças climáticas. Eu acho que essa é a reflexão.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – As mudanças climáticas, na verdade, servem para que a gente
fique mais alerta, mais atento a problemas históricos. Os problemas estão aí, são históricos, e as
mudanças climáticas agravam os problemas, mas não são justificativas para a gente ter chegado até
aqui. É isso, não é?
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Exato. Eu te digo é isso, isso nos traduz o seguinte: não se pode
mais prorrogar as ações. As ações têm de ser efetivadas desde já, essa é a expectativa que
colocamos nesta CPI como alerta para a população e os governantes. Agora, qual é o contexto? O
país sofre uma crise econômica, existe uma política de austeridade que tem impactos na saúde da
população, no Sistema Único de Saúde, existe aumento da pobreza, existem reduções de recursos
públicos para saneamento, existe uma redução de recursos de prevenção de enchentes e
deslizamentos no Município do Rio de Janeiro. Isso está sendo noticiado diuturnamente após o
desastre de segunda e terça-feira. Vivemos uma crise hídrica, a mudança não é só climática, a
mudança é edafoclimática, porque a relação solo-clima é fundamental para a compreensão dos
deslizamentos, das vulnerabilidades de cada território da Cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma
crise no manejo das águas. Nossas águas são poluídas, contaminadas, turbulentas, desperdiçadas,
represadas, privatizadas e exportadas. O aumento das doenças emergentes e reemergentes no
Brasil, a exemplo das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Qual é a
conclusão desse contexto? Vivemos o anúncio de uma crise sanitária no país, os sinais estão cada
vez mais evidentes. O plano do alerta coloca três categorias: estágio normal, estágio de atenção e
estágio de crise. A pergunta provocadora é: nós estamos no estágio de crise ou em um estado em
crise? Falta gestão de crise e gestão de risco no Rio de Janeiro. Meus amigos, o que aconteceu na
segunda e terça-feira foi um desastre. Pela escala, pela intensidade da chuva, isso é inequívoco. Não
foi uma casa que desmoronou, foram várias localidades, bairros inteiros inundados, uma precipitação
pluviométrica impressionante, o que caracteriza o desastre. Vou resumir, ultrapassa o limite de
resiliência da Cidade, o elástico arrebenta. Numa situação de emergência, o elástico estica, mas volta.
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Numa situação de desastre, estica e arrebenta. Significa que a Cidade precisa ser reconstruída; caso
contrário, seus prejuízos vão se acumulando nas coleções hídricas, nas encostas, nas condições de
habitação da população.
O mergulhão é um exemplo impressionante do que estamos falando. É uma obra recente. Essa obra
foi feita durante a Copa, nas Olimpíadas. Nós temos quatro, cinco mergulhões na Barra da Tijuca. Isso
me lembrou do buraco do Lacerda. Estamos construindo mais buracos do Lacerda atualmente! O
buraco da Lacerda tem uma crise. São mais de 40, 50 anos que sempre que os carros entravam
naquela armadilha e ficavam lá porque o sistema não funcionava. Eu estou falando da Barra da
Tijuca, uma área nobre, que sempre é priorizada por investimentos. Isso é uma armadilha!
Essa matéria aqui é de fevereiro de 2019. E aí vem a chuva de dois meses depois! Qual é o
sentimento desse morador? Qual é o problema? “Ah, mas não fomos nós que executamos a obra”. O
problema é de obra ou é problema de manutenção? Ou são os dois? Se isso inunda, tem que ter um
sistema de recalque. E tem que ter no mínimo duas bombas: uma funcionando e outra reserva. Por
que as duas não funcionaram? Não tem gradeamento? É um problema operacional? Há que se
responder a essas questões. E não são somente os donos desses carros que querem essas
respostas. Eu acredito que todos os presentes querem isso.
Qual é a proposta central que eu trago para uma discussão nessa CPI? Nós entendemos a
necessidade de elaborar um plano de ação integrada: de Saneamento, Defesa Civil e Saúde para
redução dos riscos das inundações da Cidade do Rio de Janeiro. Porque, quando eu falo gestão de
crise, olha lá: a gestão de crise é quando o desastre acontece. E a gente percebeu uma série de
providências que não foram tomadas durante a crise, na ocorrência das chuvas fortes. Eu não vou
avançar nesse ponto porque isso já foi abordado. Mas eu quero falar da gestão de crise porque,
quando não se tem gestão de crise, resulta em mortes, no colapso do processo. Então, o problema é
antes, durante e depois.
Quando nós falamos da crise sanitária, ou eu falo da crise sanitária do Rio de Janeiro, eu quero
trabalhar com a questão de esgarçamento do tecido humano. Porque, por um lado, nós temos o
saneamento precário na Cidade do Rio de Janeiro e, por outro lado, nós temos uma precarização da
Atenção Primária em Saúde. Está havendo hoje uma precarização da estratégia da Saúde da Família
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do Rio de Janeiro, que atende e precisa atender cotidianamente às populações com diversas doenças,
muitas delas relacionadas com as enchentes, com os caminhos das águas, com os caminhos dos
resíduos sólidos. Se você precariza nas duas pontas, é uma maldade, porque isso significa o
esgarçamento do tecido humano, do tecido social.
Permita-me fazer um quadro na linguagem mais de engenharia, mas é importante: o desastre está
aqui, mas existe uma situação anterior ao desastre. Vamos imaginar que a engenharia da nossa
cidade estivesse funcionando bem, que tivéssemos técnicos capacitados, que as equipes tivessem
devidamente condições de trabalho, que a nossa força de trabalho estivesse adequada para os
desafios colocados. Estaríamos aqui na operação normal. Não estamos na operação normal. A
segunda situação poderia ser uma situação atípica: a bomba reserva não funciona, determinados
sistemas ainda não foram concluídos; o sistema de drenagem pluvial está contaminado com esgoto
sanitário, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. A interconexão entre o sistema de
esgoto com o sistema de água pluvial: isso é atípico? Qual o projetista que pode fazer um sistema de
água de chuva que esteja conectado com o sistema de esgoto? No Brasil, rege o sistema separador
absoluto. Essa defesa foi feita pelo patrono da Engenharia Sanitária, Saturnino de Brito, que fez
saneamento nesse país inteiro e defendeu que, exatamente pelas chuvas fortes, o sistema deveria
ser separado. O que nós vimos aqui é exatamente a promiscuidade desses sistemas.
Então, quando chove, nós não ficamos no meio das águas. Nós ficamos no meio de águas residuais.
Nós ficamos no meio de lama residual. Nós ficamos no meio de dejetos. Então, os riscos de
contaminação são enormes.
Agora, a situação ainda pode piorar ainda mais. A chuva pode não ser a chuva de segunda ou
terça-feira. Choveu forte: o Rio de Janeiro entra numa situação emergencial. Todos aqui ficam
preocupados na hora de sair do carro quando começa a chover. Quando eu estou dando aula, os
alunos me falam: “Professor, começou a chover.” É um alerta imediato que vem para nós. Eu estou
dando aula de saneamento. Quando eu dou aula de drenagem e falo dos impactos e começa a
chover, para a aula. Aí é um colapso. A aula vai para a rua.
Ou seja, qual é a frequência de desastre? Primeira pergunta.
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Qual é a frequência de operação emergencial? Ela é muito mais recorrente.
Qual é a frequência da operação atípica? Sempre. Ela é contínua.
Qual é a frequência da operação normal? Não existe.
Isso, eu estou falando do eixo X – Falta de Conservação e de Manutenção. Se eu for considerar o eixo
Y – Ausência de Componentes do Sistema de Águas Pluviais – que precisam ser executados, o que a
Ana colocou de uma forma muito pertinente. Não são somente grandes obras. São também. Mas, nós
estamos falando de micro e mesodrenagem, que isso está em várias localidades. Começa a chover e
empoçam as nossas ruas. Nós sabemos onde elas estão empoçando. Isso já está programado na
nossa cabeça.
Cadê o mapeamento desse processo no Plano de Manejo de Águas Pluviais? Por que o ocultamento?
Isso deveria nortear o plano, sem dúvida.
O Prefeito afirmou na entrevista do dia 9 de abril, no Bom Dia, Rio, às 7h46, que estaria atuando na
cidade uma equipe e falou vários órgãos. Falou sobre os bombeiros, os guardas, mas, me chamou a
atenção que ele falou de 30 homens da Defesa Civil e 20 homens da Rio-Águas. Eu peguei a gravação
e vi de novo porque ele falou um pouco para dentro e eu não estava entendo direito.
Mas, eram 30 técnicos da Defesa Civil e aí eu tenho que fazer uma pergunta para a CPI para que a
comissão a refaça na escala da Prefeitura: Quantos técnicos a Defesa Civil da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro estão ativos atualmente nas ruas do Rio de Janeiro?
Hoje, se houver uma nova inundação, quantos vão para a atividade de rua? Porque tem o setor
administrativo... Eu estou falando da atividade de crise. Quantos são? Nós precisamos saber dessa
informação.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Parte dos engenheiros da Defesa Civil foram remanejados
para outras secretarias. É bom fazer um requerimento de informação para saber quantos restaram.
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O SR. ALEXANDRE PESSOAS DIAS – E vejam bem, senhores, quando eu falo de Defesa Civil, eu estou
falando de um técnico extremamente especializado porque cada um tem atribuição distinta dentro
da crise.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E, exatamente por ser especializado, não deveria ter sido
remanejado da Defesa Civil para outra secretaria, provavelmente de infraestrutura.
O SR. ALEXANDRE PESSOAS DIAS – Perfeito. Ou seja, ele tem que coordenar a equipe. Ele tem que
coordenar os bombeiros. Ele tem que coordenar a Comlurb. Precisa de coordenação na gestão de
crise.
Por exemplo, se fossem 30 homens, quantos são necessários só para atuar na Rocinha? Eu quero
dizer para os senhores que a população do Rio de Janeiro é de 6,3 milhões pelo Censo do IBGE de
2010. É um número oficial. Esse número é muito maior. São 30 pessoas e nós temos 160 bairros. Eu
estou tentando trabalhar com escala para melhor compreensão das pessoas que estão me
assistindo. A Rocinha, pelo IBGE, tem 69.000 habitantes, mas, nós sabemos que são quase 100 mil
habitantes hoje.
Eu estou preocupado com o meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu fiquei curioso. Eu acabei de aprender com a Professora
Ana Lúcia que são 48 bacias. Se são 20 atuando pela Rio-Águas, seria um para cada duas bacias? E
olha que não dá. Se fossem só as 40. É só porque eu sei que essa conta não dá. Eu estou trabalhando
com aquela história que eram 20 da Rio-Águas. Da área de conservação, e não da Rio-Águas.
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Perceberam o porquê de apresentar o problema da Rocinha?
Porque é uma cidade. E aí, eu faço a segunda pergunta: quantos técnicos da Defesa Civil e da GEO-Rio
seriam necessários para atuar de forma efetiva no Rio de Janeiro? Nós precisamos dessa resposta.
Nós precisamos saber qual é o efetivo, hoje, e qual o efetivo necessário. Senão, não trabalhamos com
planejamento para cidade. Em nenhuma situação: normal, atípica, emergencial ou desastre.
Vamos lá, olhem como é que foi a urbanização da Cidade do Rio de Janeiro. Sempre foi a luta pelas
águas, sejam as águas para beber, seja para fugir das águas de inundações. Rua do Riachuelo era a
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Rua Mata-Cavalo. E eu morei na Rua do Resende, que também inundava sempre. Ou seja, a
infraestrutura urbana foi colocada por cima de áreas alagáveis. O Rio de Janeiro tinha várias lagunas,
a única que sobrou foi a Lagoa Rodrigo de Freitas. E não é à toa que ela inunda. É porque o sistema
drenagem tem que ser compatível para aquela situação. Ou vai sofrer novamente. Vocês querem ver
um exemplo? Vamos ao caso da Lagoa Rodrigo de Freitas. Olhem aqui o trabalho do nosso saudoso
Breno Marcondes Silva, que criou o Departamento de Engenharia Sanitária da UEG, da nossa UERJ,
uma Universidade que eu tenho tanto carinho. Olha só ele mostrando quantas das áreas da Lagoa
foram aterradas do entorno para permitir o sistema viário. As águas querem retornar.
A margem da Lagoa Rodrigo de Freitas foi tombada, inclusive, para não se perder, pois tinham
pessoas que queriam aterrar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não é isso?
Agora, vejam esta foto inicial. É curiosa, porque vejam como é que o sistema viário foi muito
viabilizado pela retificação da orla. Esta imagem mostra a interdependência entre o saneamento, as
áreas habitáveis, o sistema de transporte no caminho das águas.
O Império já sabia disso, não era República que sabia do desafio das águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alexandre, só para quem está em casa também assistindo
entender. A parte preta deste mapa é tudo aterro, não isso?
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É tudo aterramento?
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – E a parte branca é a configuração inicial. Perdemos várias praias,
várias ilhas, porque as áreas disponíveis eram poucas. Esse sempre foi o desafio da nossa cidade.
Todos os engenheiros de saneamento sabem disso. Os arquitetos, urbanistas, a população sabe
disso.
Vejam aqui, por que é Viaduto dos Marinheiros? Porque os barcos paravam ali para pegar água. As
canoas dos índios iam até a Praça XI. Isso tudo foi aterrado e vira área-pulmão.
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O sistema de saneamento tem que dar resposta a este desafio, e tem condições para fazê-lo. O
saneamento é água, esgoto, resíduo sólido, e eu quero dizer que água de chuva é componente de
saneamento. Porque parece que, às vezes, não é. Aliás, eu faço uma pesquisa que já tem um longo
tempo, em todas as turmas que eu dou aula, e pergunto: quais são os componentes de saneamento?
“Água, resíduo...” – as pessoas vão falando. A água de chuva sempre é o último. É impressionante
como é que as pessoas ainda precisam entender o seguinte: se não controlarmos as águas que
caem... Isso são efeitos climáticos ou dos deuses? Seja lá como for! Agora, as águas que caem, nós
temos obrigação de saber conduzi-las. Caso contrário, a nossa cidade fica inviabilizada.
O problema do esgoto pode contaminar as águas de consumo humano, para a dessedentação
humana. Se o resíduo sólido não estiver adequado, vai entupir o esgoto sanitário e vai entupir as
águas pluviais. Por isso que esses componentes formam o saneamento básico. O básico é elementar.
Se não tem esses componentes, significam mortes. Eu colocaria em quinto o controle de vetores e
pragas. Porque eu aprendi com os engenheiros antigos que, vetores e pragas, a gente enfrenta com
ações de saneamento. Não podemos perder as águas pluviais dessa compreensão, para podermos
trabalhar na gestão de risco, não somente na gestão da crise.
Avançando, além do saneamento básico, tem saneamento domiciliar, controle de poluição
atmosférica, proteção de rios e mananciais, reflorestamento, isso é estratégico para enfrentamento
dos desastres. Nós temos o controle do uso e ocupação do solo, a vigilância e saúde, a comunicação,
educação e mobilização.
Belisário Pena, em 1900, deixava claro o problema do Brasil com relação à falta de saneamento. Nas
cidades eram epidemias, nas áreas rurais eram endemias. Passou um século, e o que o país
aprendeu? O Belisário fez em 1918, aqui está 1923, porque é a 2ª Edição; a 1ª Edição é de 1918, que ele
participou das expedições do Instituto Oswaldo Cruz, que depois se tornou Fiocruz.
Agora, estamos na revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Nesse exato
momento, consulta pública. Eu tenho informação ruim para dar para os senhores. Qual é a proposta
equivocada do Plansab? Pelo orçamento, o Ministério do Desenvolvimento Regional quer inverter o
orçamento. Hoje, 60% do orçamento do saneamento são da União, 40% são dos Municípios.
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A revisão do Plansab quer inverter, quer colocar que 40% da União; 60% dos Municípios. O que
significa isso para os municípios do Brasil inteiro – estou falando de um plano nacional! Eu estou
falando isso daqui, porque eu quero que cada um que está me assistindo vá à consulta pública – eu
vou deixar essa apresentação para os senhores – para que as pessoas entrem e falem: “não pode
mudar esse percentual; o município precisa dos recursos da União”. Mas esses recursos precisam ser
utilizados como prioridade para sua finalidade.
São as duas coisas. Não pode haver discordância com relação a isso, dicotomia. Tem que vir recurso
da União e tem que ser aplicado no saneamento com controle social. Meus amigos, sem controle
social eu não acredito na efetividade das políticas! Por mais difícil que possa ser, por mais que o
caminho seja difícil da organização da sociedade, se não houver controle social, os recursos vêm e os
recursos se perdem.
Estou encaminhando o requerimento de prorrogação da consulta pública, e agora vai até o dia 22 de
abril. Está sendo discutido agora. Olhem o desafio! Nós estamos na escala Federal, fazendo uma
escala municipal do desastre. O processo é combinado e desigual.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença do Vereador Fernando William.
Está aí uma boa coisa para o Crivella, no lugar de ficar falando no PAC para lá, PAC para cá, cobrar
que as pessoas participem, se posicionem politicamente contra essa inversão de orçamento. E acho
que cabe a gente usar as nossas redes sociais a convidar as pessoas a participarem desta consulta
pública. 10 minutos.
SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Na audiência aconteceram representações de municípios que foram
lá, falando que, diante da distribuição tributária, seria inviável. O Governo Federal fala que a solução
seria os municípios entrarem no processo de privatização. Aí, entra na lógica da rentabilidade, que eu
afirmo para vocês enquanto sanitarista: significa que as populações e os municípios mais pobres não
serão de interesse das empresas privadas e vai haver um deserto sanitário com relação à
infraestrutura de saneamento.
O saneamento tem três componentes. Às vezes, as pessoas colocam muito o aspecto da gestão, e
esquecem o componente tecnológico. Às vezes, trabalha muito na tecnologia, que é o meu povo da
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engenharia – e esquece a gestão, educação e a participação do controle social. Esses três
componentes não podem ser separados, nem dos planos, como a professora Ana falou. Porque as
obras, meus amigos, são ações estruturais. Mas precisamos de ações estruturantes, que é gestão,
educação, participação e controle. Obra sozinha não funciona.
Um viaduto precisa de manutenção, e sabe qual é o principal motivo de um viaduto – que parece que
é estático, mas não é – precisa de manutenção? Por causa das águas que podem entrar nas suas
estruturas e ampliar processos corrosivos. Ou seja, não se brinca com as águas.
Agora, esses três componentes são interdependentes, mas acho que tem um pano de fundo, que
está aqui. Não é um debate gerencialista; é político. Quando eu falo que é político, qual é a prioridade?
Qual é a comunidade que, hoje, tem que avançar no saneamento no dia seguinte? Então, essa política
se expressa como? Nas políticas públicas. É essa contribuição que nós queremos dar.
Vamos para Manguinhos e Maré. Olhem o mapa da Baía de Guanabara. Eu aumentei a escala
embaixo. Vocês estão vendo a Ilha do Governador e a Ilha do Fundão. Nós estamos próximos,
inclusive, da Fiocruz. Quero chamar atenção para esse mapa, que está no site da CEDAE. São os
coletores-tronco do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara.
Em verde, foram os coletores que foram executados. Em vermelho, foram os coletores de esgoto
que não foram executados. Digam para mim quais são os coletores que não foram executados. Quais
são os territórios que são negligenciados? Quais são os territórios que geram maior quantidade de
doenças relacionadas com a água? Cadê o coletor-tronco da Maré? Cadê o coletor-tronco de
Manguinhos? Cadê o coletor-tronco que vem do Jacaré? Cadê o coletor-tronco que vem lá do
Alemão? Isso configura, num debate conceitual, teórico e prático, um verdadeiro racismo ambiental.
O tubo para quando chega na favela. A cidade foi construída nessa lógica, que persiste. Só que eu
digo uma coisa para os senhores: doença não tem fronteiras. Processos epidêmicos não têm
fronteiras. É isso que a elite não entende nos processos. “O problema é da CEDAE...” e aí começa a
divisão: a culpa é de quem? Então, vamos voltar a falar das águas de chuva.
Como são as águas de chuva que caem aqui? Preciso fazer alguma análise microbiológica? Vamos lá
fazer para comprovar. Vamos a algum rio, caiu a chuva. Não tem um sistema jogando na Estação de
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Tratamento de Esgoto da Alegria (ETE Alegria); o nome me parece tragicômico. Quando cai a chuva,
as pessoas ficam nos esgotos. E eu queria apresentar ao final da minha explanação, se possível, o
vídeo “Manguinhos resiste a mais uma enchente”, porque não é a voz do especialista; é importante
ouvir a voz do morador que sofre no quotidiano esse processo. Esse vídeo ganhou um prêmio na
UERJ. Foi feito pelos moradores, pelos trabalhadores da Saúde e mostra a crise das inundações.
Essa ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2018. Não foi agora. É impressionante como esse vídeo mostra
o caos e a solidariedade das pessoas, dos trabalhadores da saúde, dos moradores, do Sindicato da
Fundação Oswaldo Cruz; e um movimento hercúleo que está acontecendo agora novamente: o
Movimento Manguinhos Solidário.
Mas eu me pergunto: cadê o Estado? Eu não posso dar toda a credibilidade do processo de
mobilização, cuja importância nós sabemos, porque as pessoas têm a solidariedade como o cimento
das comunidades. Mas cadê o Estado?
Então, encaminho aqui, como mais um documento de evidências, o vídeo elaborado pela Comissão de
Agentes Comunitários de Saúde do território de Manguinhos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Também está à disposição de todos os vereadores que
quiserem assistir, fazer cópia. Está lá no nosso gabinete.
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Eu queria economizar. Depois de segunda e terça, não preciso
mostrar muitas fotos. Eu só queria mostrar uma questão aqui: olhem a diferença de nível... Esse lixo
até hoje fica presente em Manguinhos. Olhem a ilha que é formada! Quando o rio faz curva, olhem o
que as águas fazem no asfalto! Não se brinca com as águas. A água arrebenta comporta, quando tem
golpe. Transiente hidráulico arrebenta comporta, racha no meio. Olhem o que faz no asfalto! Olhem
aqui o vídeo da Comacs.
Essas fotos eu tirei, porque os moradores pediram para eu ver a crise em que estavam. Eu fui no dia
13 de março. Quando aconteceu a inundação? Foi dia 14. Passou quase um mês. Aí, eu quero trabalhar
com evidências. Porque, olhem só: eu estou na rua, andando devagar, fazendo uma visita técnica e a
maioria das bocas de lobo estavam entupidas. Depois de um mês.
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Sabe qual é a evidência? Esse sapato é meu. A foto tirada é do sapato do fotógrafo. Não é este aqui.
Esse aqui também está em crise, mas olhem o entupido aqui! Qual é água que vai correr por essa
boca de lobo aqui? Passado um mês, colapsado, arterioesclerose no sistema.
Olhem só os moradores querendo sobreviver, depois das inundações. Essa moradora lava cada peça
de roupa dela. Olhem o cuidado que ela tem com a sua família, a forma como ela dispõe de forma
completamente organizada, porque a vida pulsa, independentemente dos desastres. Ou dependendo
dos desastres; sofrendo interferência dos desastres. As pessoas querem viver o seu cotidiano. Por
isso é que nós falamos que saneamento é direito.
Aí, eu falo para o morador: “Não saia nas chuvas, porque você vai pegar leptospirose”. Aí, o morador
responde: “Alexandre, se eu não saio para desobstruir a galeria, eu vou perder minha casa inteira!”.
Então, quando chove, sai um exército de moradores na Maré para fazer a desobstrução que o Estado
não faz. Existe um hábito nas favelas dos moradores ficarem próximos dos rios para ver o nível dos
rios aumentando, porque quando chega a uma cota “x”, eles já começam a entrar na gestão de crise
sozinhos e de forma solidária. Olha o nível que se alcança... Isso aqui é empobrecimento, é impacto à
saúde.
Deixe-me avançar para terminar. Obras. Foi feita obra de dragagem e não foi levado em consideração
o nível de inundação. Eu perguntei para o engenheiro se foi analisada a área de influência e ele falou
que isso não foi feito. A qualidade das obras desse Estado é impressionante! Gastam-se milhões com
dragagem e qual é a melhoria no território? Isso foi feito pelo Governo do Estado. Estou aqui
colocando o território em pauta.
Agora, o Rio de Janeiro. Exatamente por causa da crise hídrica, o Império definiu pela reconstrução da
Floresta da Tijuca. Foi o Rio Carioca que reconstruiu a Floresta da Tijuca, porque estava secando. O
Rio Maracanã estava secando e precisava de água. Ao imperador, foram dadas duas propostas: pegar
água lá embaixo do sistema; e a proposta de fazer o reflorestamento. O imperador falou: “Faz-se o
reflorestamento”. Vejam bem: eu não sou a favor da monarquia, não, viu?
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Mas eu quero dizer o seguinte: o Rio de Janeiro tem a maior floresta reconstruída no mundo! Como é
que não dá para fazer saneamento neste país? As pessoas às vezes esquecem qual é o poder do
Estado, quais são os seus recursos.
Seguimos. Olhem aqui o Rio Carioca. Qual foi o movimento que nós fizemos lá? Tombamento do Rio
Carioca. Por que é importante o tombamento do rio? Porque ele, de fato, é um patrimônio histórico e
ambiental, com estruturas seculares; e porque é uma forma de proteger o rio, que temos que
despoluir. Porque, se não despoluirmos, as chuvas vão fazer o que está na memória das pessoas,
inundando o Flamengo, inundando o Catete, trazendo risco de desmoronamento.
Eu gostaria de protocolar um documento – eu fui um dos engenheiros que assinou – fazendo um
requerimento à Geo-Rio sobre as obras de contenção e de drenagem que precisam ser feitas, para
avaliar se o que está sendo feito de recuperação de patrimônio histórico não pode desabar e ser
perdido no dia seguinte com as inundações.
Senhores, esse é o requerimento e essa é uma avaliação do relatório fotográfico que está aqui, com
obras de contenção que precisam ser complementadas. A Geo-Rio não nos respondeu. Por isso que
eu estou me utilizando da CPI para fazer o requerimento à Geo-Rio.
Quando eu falo de resíduo, eu estou falando disso tudo. Quais são as doenças? Essa é a primeira
pergunta quando se fala de saneamento, não é? Quais as doenças de veiculação hídrica? Mas vamos
falar de saúde primeiro, antes de falar de doença.
Qual é o impacto à saúde? Olhe lá. Atingido, morte, desalojado, acidentado, doente, doença aguda,
crônica, acidente, queda, lesão, tétano acidental, aumento da poluição, contaminação hídrica, edáfica,
atmosférica. Edáfica é solo. Desabamento, deslizamento, aumento da presença de vetores
causadores de doenças, animais peçonhentos, doenças infecto-contagiosas e parasitárias.
As pessoas pensam que é basicamente isso o impacto à saúde. Sempre me perguntam isso. A lista é
muito maior que isso. Vamos discutir os aspectos psicossociais, que são importantes. Isso causa
transtornos psicossociais, estresse pós-traumático, insônia, amnésia, fobia, ansiedade, pânico,
depressão, perda de apetite, fadiga, abuso do consumo de álcool, medicamentos, hipertensão,
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transtorno de adaptabilidade. Isso é o que está sofrendo a população da Cidade do Rio de Janeiro de
uma forma geral e mais aguda nas comunidades de baixa renda. Há que se diferenciar.
Tem prejuízo econômico, desemprego, empobrecimento, desvalorização de imóvel, redução do PIB,
avaria na infraestutura urbana, desvalorização das habitações, estradas danificadas. Quantas horas
nós perdemos nas chuvas, dentro dos carros, sob estresse? Interrupção da prestação de serviço,
saúde, educação, energia, telefonia, água, transporte, iluminação, aumento dos custos para o Sistema
Único de Saúde. Recaem sobre nós os aumentos dos custos, das unidades básicas de saúde e
internações hospitalares.
Eu faço uma pergunta aos senhores: como a gente modela isso? Esse é o grande desafio, vamos
trabalhar em custo. Precisamos fazer uma modelagem do que significa isso. Podemos fazer um
esforço científico nisso. Mas eu coloco desde já que não é fácil.
São várias doenças. Eu queria falar também, mas o tempo está indo. “Fiocruz alerta sobre possível
epidemia de Chikungunya”. Aí vem, em fevereiro de 2019: “Chikungunya aumenta 800% na Barra e
Jacarepaguá”. Eu quero dizer uma coisa para os senhores: as arborviroses não se controlam com
controle químico. As arboviroses se controlam com manejo sustentável das águas, com saneamento.
Então, não são só as doenças de veiculação hídrica, infecto-contagiosas e parasitárias. Eu estou
falando de controle de vetores. Isso é um desafio hercúleo que a Fiocruz está enfrentando. E temos
que colocar que o saneamento é estratégico nesse sentido.
Então, o empoçamento já traz problema, o alagadiço já traz problema. Esse trabalho é primoroso da
Cesarina, apresentado no Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária. Olha o ciclo que se dá
do caminho das doenças diante do caminho das águas e do caminho dos resíduos.
Avançando a leptospirose. A leptospirose tem maior número de casos no Sudeste e na região Sul.
Não tenho tempo para falar a respeito.
Diante de tudo isso, é aprovado um Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, aprovado no
Conselho Municipal de Saúde, para ampliar a estratégia da Saúde da Família, para fazer o
atendimento primário. O que é o atendimento primário? É o primeiro atendimento. Com o que nós
nos deparamos? O governo atual, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro propõe uma reorganização
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dos serviços, que se traduz no corte e no desmonte da estratégia da Saúde da Família. Qual é a
resposta dos trabalhadores da saúde? A resposta dos especialistas? A resposta dos técnicos da
Fiocruz? Faz-se um relatório parcial mostrando o que está em jogo com essa proposta. Então, como
a Prefeitura aprova um plano, e depois, com o carro andando, inverte? Sob que justificativa? Sob que
legitimidade?
E nós temos que repetir o óbvio. Por isso é que eu digo que tem duas pontas puxando a corda. Tanto
na prevenção, quanto no atendimento. Os senhores sabem qual é a conseqüência disso?
Aqui temos o número de agentes que foram mandados embora de 2018 e 2019. A redução da força
de trabalho dessas equipes se traduz numa fragilização das ações territorializadas. Ou seja,
fragilização das ações territorializadas. Sabe o que significa desassistência dos atingidos? Significa
que os casos das doenças notificadas e não notificadas é muito maior do que a gente pensa. Os
números são fundamentais para a gente avaliar a luz da epidemiologia. Mas se o morador vai
enfrentar fila nas unidades básicas de saúde e fila no hospital, ele não vai, ele vai ficar com a doença,
e os quadros aumentam com relação a essas doenças, e nós não temos nem a notificação com
relação a isso.
Nós temos um exército, que são os garis. Esses trabalhadores deveriam ser agentes de saúde
ambiental, poderiam ser formados para isso, são excelentes profissionais, estão no território o tempo
todo. Eu quero dizer que o Rio de Janeiro tem excelentes trabalhadores na Comlurb, técnicos
importantes na Rio-Águas – que eu conheço, tem bombeiro, Defesa Civil, Geo-Rio, excelentes
trabalhadores na Secretaria Municipal de Saúde, que eu gostaria até de sugerir que as doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado fossem apresentadas, aqui, pela Secretaria, que
tem um bando de dados muito importante, na sua distribuição espacial por bairros, não somente em
números, mas a espacialização disso. Planos municipais têm que espacializar as redes, as doenças.
Só a partir daí a gente estabelece um nexo causal, e a correlação e associação que existem entre a
falta de infraestrutura e os impactos na saúde.
Posso fechar nas propostas? Senão me parece que é só denúncia, e aprendemos com Paulo Freire
que tem que haver o anúncio. Quais seriam? Primeiro: garantir o direito à informação. Qualquer
morador... O problema é que as universidades têm dificuldade de ter acesso. Vai ao site da Rio-Águas
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e acha o plano municipal de águas pluviais. Tinha que ter lá: “Rio-Águas: Plano Municipal de Águas
Pluviais”. Não é o decreto, é o nome, clica lá, abre, e você vê. Isso é direito à informação. O primeiro
direito à saúde é o direito à informação. Segundo: elaborar um plano de ação integrada, conforme eu
falei nos slides logo no início. Terceiro: diagnóstico da evolução espaço-temporal, eu estou falando
diagnóstico, não papel. É diagnóstico espaço-temporal das inundações, é estabelecer planos de ações
de curto, médio e longo prazo. Isso é gestão, organização dos processos, da força de trabalho, quem
vai fazer, quando, os custos envolvidos, elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico de todos
os componentes juntos, não pode ser separado, senão não temos a totalidade da análise. Viabilizar a
participação efetiva da população; a revogação do plano de reorganização da atenção primária que a
Prefeitura, infelizmente, apresentou; o cumprimento do plano municipal de saúde, que foi aprovado
por eles, inclusive, está aí a contradição. Fomentar e reconhecer os espaços de debates sobre
saneamento e saúde: comitês de bacia, estão aqui representantes de comitês de bacia; fórum de
saúde do Rio de Janeiro; as conferências de saúde. Fortalecer a estratégia da saúde: a vigilância em
saúde tem papel fundamental, os técnicos da vigilância em saúde no enfrentamento dos desastres,
seja no risco, seja na crise. Viabilizar comitês de bacia no Rio de Janeiro, enquanto política pública, é
viabilizar, trabalhar com organização da população, promover educação e saneamento em saúde e
desastre, qualificação dos agentes públicos. Não há mágica, há esforço, que tem que ser contínuo e
recursos aplicados para isso.
Eu peço desculpas pela minha fala muito acelerada, mas acho que houve um problema de
dimensionamento de tempo.
Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alexandre eu é que peço, inclusive, desculpas, porque é isso,
nosso horário tem um prazo e, infelizmente, a gente acabou começando um pouco atrasado no início
e mais ainda, a gente ampliou a questão dos requerimentos e debates por causa dessa semana das
chuvas, quando a gente pensou essa atuação lá atrás, nós teríamos mais tempo a estar dedicados.
De qualquer forma, eu queria te pedir uma coisa, que me parece que já está acontecendo. Gostaria
que deixasse cópia da apresentação, também, da professora Ana Lucia Britto, que vai estar disponível
no site da CPI, nas nossas redes e disponível, também, para cada vereador que quiser ter acesso,
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incluindo o vídeo. O Professor Alexandre queria apresentar o vídeo de 10 minutos, o problema é que
já são 15h40 e, como a Sessão abre às 16 horas e temos, de novo, o PELOM sendo colocado na pauta,
polêmicas, será um dia quente, não tem como passar 10 minutos de vídeo.
Três minutos? Então, vamos apresentar o vídeo. A gente vai encaminhar as perguntas aos
professores Alexandre e Ana Lucia Britto para que possam vir responder, e a gente possa incluir no
relatório da CPI. De qualquer forma, já queria dar a publicidade ao site cpidasenchentes.com.br
porque a gente vai colocar lá todo esse material, caso alguém queira acessar.
Vamos assistir ao vídeo. Depois, faremos o encerramento rapidamente.
(Exibe-se o vídeo)
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Isso não é um rio. Isso é a Rua Humboldt, dentro de Manguinhos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Lembro que é 2018.
O SR. ALEXANDRE PESSOA DIAS – Faz a dragagem, bota do lado, chove e volta.
Olha a altura a que a lâmina-d’água chega.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alexandre, muito obrigado. Inclusive, obrigado aos
professores.
Nós tínhamos feito aqui, preparado quatro perguntas para cada um de vocês, que não dá para
fazermos agora. Eu vou encaminhar por escrito, solicitando que vocês possam responder por escrito.
E aí, na próxima sessão, entrego cópia a todos os vereadores e aprovamos a publicação, inclusive, no
Diário da Câmara Municipal, só para que todos tenham acesso. Eu queria abrir aqui a palavra ao
relator da CPI, Renato Cinco, para fazer suas considerações, questões – se achar que ainda dá tempo.
É possível que possa aqui fazer suas considerações.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Pois é, o tempo obriga a gente a ser bem rápido. Eu só queria
fazer rápidas observações. A primeira é a seguinte: eu acho que, sem exagero, se algum carioca
assistir a esta Sessão da CPI – assistir pela internet e tal – vai ficar com a sensação como se ele fosse
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um morador de Tóquio e descobrisse que a cidade não tem plano para terremoto. Nós estamos em
uma cidade tropical com três maciços e não temos um plano de drenagem. É simples assim: nós não
temos as políticas. Vamos construir essas políticas.
E a gente tem ameaças, não é? Eu quero aproveitar a oportunidade só para chamar a atenção disso,
porque a gente tem que mudar a direção. Mas a que caminho a gente está indo? A Prefeitura está
discutindo destruir a floresta do Camboatá para colocar um autódromo. Esse é o caminho? Depois
disso tudo que a gente ouviu aqui, o caminho é destruir uma floresta para colocar um autódromo,
tendo alternativas? A mesma coisa em Realengo, o caminho destruiu o Parque de Realengo para
fazer um condomínio. Destruiu 40% do Parque de Realengo. O caminho é fazer o Plano de
Estruturação Urbana (PEU) das Vargens para liberar a especulação imobiliária na região das Vargens.
Na verdade, se a gente observar bem, a gente ainda não moveu um milímetro fora dessa rota que a
cidade vem andando até hoje, não é? A gestão do Prefeito Crivella piorou tudo com os cortes de
verbas e etc., mas são problemas históricos e a gente não está se movendo. Vamos ter que discutir
isso. Quando for discutir o Autódromo do Camboatá, na Floresta do Camboatá, será que vamos nos
lembrar de todos esses problemas que a falta de responsabilidade com o meio ambiente vem
produzindo na cidade? Era só isso que eu queria observar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado. Agradecendo aqui a fala e a intervenção do
mais novo Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, portanto, também aqui uma
presença importante, não só como relator da comissão.
Queria recordar que nossa CPI retorna na próxima quarta-feira, pedindo desculpas porque vai
coincidir com uma sessão de outra CPI; no dia 26 nós temos Audiência Pública e um dia antes, na
véspera, a visita ao Tribunal de Contas, que é uma visita restrita apenas aos vereadores da comissão.
Lembro que o site cpidasenchentes.com.br está no ar com os materiais e os materiais aqui entregues
à Presidência estão à disposição de todos.
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Encaminharemos as perguntas à Professora Ana Lúcia Britto e ao Professor Alexandre Pessoa e, na
próxima sessão, teremos cópias aqui das respostas, que publicaremos no Diário da Câmara
Municipal.
Mais uma vez agradecendo essa verdadeira aula que tivemos aqui, duas aulas importantes, dou por
encerrada a sessão da CPI das Enchentes.
(Encerra-se a Audiência às 15h52)
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17 de abril de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Professora Suzana Kahn Ribeiro
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, "COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS"
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2019.
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, em segunda chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso,
sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato
Cinco, Relator, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução
nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e todas, já agradeço a presença de todo
mundo que está aqui na CPI, em especial aos trabalhadores desta Casa.
Nos termos do Precedente Regimental n° 43/2007, item 6, em segunda chamada, dou por aberta a
Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n° 1450/2019 “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
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MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, aquele que vos
fala, Presidente; Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, membro; Vereador
Tiãozinho do Jacaré, membro; vereador Marcelo Arar, membro; e ainda como suplentes a Vereadora
Teresa Bergher, que hoje, e aí eu já justifico, está ausente porque está em outra CPI que acontece no
mesmo horário; e, também como suplente, o Vereador Major Elitusalem.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes, pedindo que respondam no microfone.
Senhor Vereador Renato Cinco, relator.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com este quórum, presença da Presidência, que sou eu, e do
relator, temos quórum para ouvir os depoimentos, e não para deliberar sobre nenhum requerimento.
Portanto, é isso que faremos agora. Há, ainda, um único requerimento, na verdade, um calendário,
um pedaço de calendário para ser aprovado, quando a Vereadora Rosa Fernandes, que também está
na outra CPI assistindo, vier aqui na sala aprovamos a parte do calendário que ainda não está
aprovada. Por enquanto, a gente segue para os informes e, também, para a conferência, palestra,
fala, depoimento da professora Suzana Kahn Ribeiro, que é Presidente do Comitê Científico do Painel
Brasileiro de Mudanças Climáticas e professora da COPPE-UFRJ.
Antes, apenas breves e rapidíssimos informes: o convite para o prefeito comparecer à Audiência
Pública do dia 26 de abril, assim como o questionário aprovado na Audiência anterior, foi enviado
para a Prefeitura na última sexta-feira e, portanto, o prazo para resposta do questionário já está
contando, o que deve acontecer, tão logo se encerre o feriado de terça-feira que vem. Portanto, na
quarta-feira, o questionário deverá ter sido respondido para todos nós, e o convite ao prefeito já foi
feito.
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Também foram convidados os Secretários para Audiência Pública, conforme deliberação da última
Audiência. Também a título de informe, recebemos uma série de moradores de várias áreas
atingidas, tanto pelas chuvas de fevereiro quanto pelas chuvas de abril, que procuraram os nossos
gabinetes, em especial o meu gabinete e o do Vereador Renato Cinco, por conta, inclusive, da CPI e
iniciamos algumas visitas a esses locais.
Na última semana, estivemos na Rocinha, depois no Horto e, na última segunda-feira, em Barra de
Guaratiba. Qual é o objetivo? Entre outras coisas, além de ouvir e verificar in loco como está a ação
ou a omissão da Prefeitura no atendimento nesses casos concretos, também estamos
encaminhando uma série de ofícios via gabinete, via Presidência, para solicitar os reparos que
estamos verificando lá naquele momento.
Portanto, se algum vereador também quiser fazer isso e a gente depois entrega a cópia na próxima
Audiência ou daqui a duas Sessões a gente entrega a cópia de todos os ofícios encaminhados, para
que todos possam ter ciência desse tipo de atividade que está se configurando aqui ao longo desse
período.
Informo ainda que já está aprovado, portanto não é tarefa desta Audiência aprovar, o seguinte
calendário para as próximas datas da CPI: 25 de abril, às 13 horas, uma visita dos membros da CPI ao
Tribunal de Contas do Município, e, no dia 26 de abril, Audiência Pública, onde estarão presentes uma
série de secretários e moradores de áreas atingidas, para debater o tema desta CPI.
Antes de passar a palavra para a professora Suzana, gostaria de registrar também a presença da
senhora Daniela Mantovanelli, Coordenadora Geral de Cemitérios e dos Serviços Funerários da
Prefeitura. Muito obrigado pela sua presença.
Professora Suzana, agradeço muito, em nome da CPI, a sua disponibilidade de vir aqui. A gente está
em uma fase da CPI onde a gente está ouvindo os acúmulos, inclusive, teóricos, práticos e científicos
da comunidade acadêmica, para que a gente possa, enquanto vereadores, entender dos fenômenos
climáticos que nos atingem, das causas e das formas como a universidade, o conhecimento científico,
tenha encarado essas questões, para que a gente possa, a partir desse aprendizado, apontar
elementos de políticas públicas e, tanto apontar responsabilidades sobre o que já aconteceu, quanto
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apresentar propostas que possam evitar novas tragédias, novos desastres no futuro, ou pelo menos
evitar as suas consequências mais dramáticas.
Portanto, agradecendo mais uma vez a sua presença, professora Suzana, passo a palavra a senhora,
que é Presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e professora da
COPPE, da querida Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professora Suzana. Como
até agora o professor Sergio Luiz não chegou, eu vou avisando até cerca de uma hora de fala, aviso
quando tiver meia hora e depois quando faltar 15 minutos para completar uma hora. Muito obrigado.
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Está ótimo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. É
um prazer contribuir com esse tema. A primeira coisa que eu coloco aqui – e que eu acho que é
importante, porque existe muita desinformação e confusão em relação a alguns conceitos e essa
confusão muitas vezes acaba desqualificando muitas vezes o debate para, por exemplo, questionar a
questão de mudança climática, enfim, todo um ceticismo – é que as coisas acontecem
independentemente das nossas ações, ações humanas, ou as ações, como a gente fala,
antropogênicas ou antrópicas, que seria o termo.
Primeira coisa que é bem diferente é a questão da meteorologia e a questão climática, onde há
realmente muita confusão. Muitas vezes, você pode ter fenômenos meteorológicos que são
fenômenos físicos de curta duração: temperatura, a questão da pluviosidade; isso é meteorologia,
que normalmente é o comportamento da baixa atmosfera. Fenômeno climático envolve muito mais
do que a atmosfera. Vários subsistemas que interagem entre si e que, portanto, nos darão um
padrão diferente, não apenas da atmosfera, mas envolve oceanos, envolve a biosfera, que é a
vegetação, gelo, tudo isso está associado a clima.
Quando a gente começa a discutir o que é incerto e o que é certo, a gente tem alguns dados que são
medidos, que não há incerteza, que há total segurança, que é a composição da atmosfera. A
composição da atmosfera, de fato, está mudando. Isso é medido. Então, a gente tem uma atmosfera
com muito mais carbono do que tinha na época da Revolução Industrial. Isso é medido, não há
nenhuma incerteza em relação a isso. Isso é um dado e também a gente sabe que a atmosfera é um
dos principais componentes do sistema climático.
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O que a gente também sabe é que as mudanças climáticas, ou seja, de corrente, de degelo,
acontecem por conta de duas questões principais. Você tem a variabilidade natural, de fato, isso você
tem. Seja porque você tem a intensidade da atividade solar se modificando, órbita da Terra se
modificando, erupções vulcânicas, então naturalmente o clima muda. Mas você também tem a
variabilidade antrópica, que é a variação devido à ação humana.
E o que a gente está percebendo? Pelo menos há algumas décadas, cerca de 50 anos para cá, que o
que tem mudado essa composição são as atividades humanas. Então o que vemos, na realidade, é
um desequilíbrio que começa a acontecer.
(Exibem-se os slides)
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Bom, então como eu estava dizendo, quando falamos de adaptação
– relembrando, a gente pode atuar na mitigação e quanto mais você atua nessa frente, menos você
vai necessitar de adaptação. Quanto mais você negligencia a mitigação, mais você vai ter que atuar
em se adaptar. E esse também é um dos debates que acontece no âmbito dos países e, no caso de
países ricos, muitas vezes eles acham, até por ter mais recursos, que é mais interessante seguir a
vida e atuar na adaptação do que mudar o seu padrão e sua estrutura, o seu estilo de
desenvolvimento e gasta tudo lá na adaptação.
Só que o mundo não é segmentado, há a globalização. Não adianta você se fechar, porque os outros
que não estão conseguindo se adaptar vão migrar e aí é o que estamos assistindo, uma reação
principalmente na Europa, muito forte à migração, aos que chamamos de refugiados climáticos, a
explosão de nacionalismo, por conta de quem não conseguiu se adaptar e tem tão pouco a perder
que se lança mesmo para tentar outro local para conseguir sobreviver.
Acima de tudo, quando falamos de uma ação de adaptação mais abrangente, digamos assim, quase
como se fosse, assim, um guarda-chuva de todas, seria o que a gente chama de resiliência urbana. A
resiliência acabou se tornando um nome da moda, todo mundo fala agora em resiliência, mas o
conceito é interessante porque é além da adaptação. É o conceito que você continua a funcionar,
independentemente daquela perturbação que você teve.
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E aumentar a resiliência das cidades envolve também, principalmente, a questão da redução da
pobreza, porque, quando você está atuando na redução da pobreza, muitas dessas outras coisas vão
se resolvendo. A partir do momento que você tem mais educação, conscientização, todas as outras
coisas se resolvem com mais facilidade, ao se atacar esse problema. Uma cidade resiliente é aquela
que está preparada para os impactos climáticos atuais e futuros, limitando a magnitude e a
gravidade desses impactos, que vão acontecer. Aí vem dizendo: “Ah, isso sempre aconteceu.” Sim,
mas você pode reduzir – e acho que não é só poder, é dever, é obrigação de quem está tomando
conta, de quem pelo menos se dispõe. Se toma conta da cidade e tem uma função pública, seja no
Executivo ou não, no Legislativo, enfim, tem a obrigação pública de realmente olhar para isso e
limitar esses riscos, esses danos causados por algo que já se sabe, algo que a gente já vem expondo
e falando já há bastante tempo.
Acho que acabou, certo? Sim. Era isso que eu queria falar. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Professora Suzana Kahn. É certamente mais
uma dessas aulas que a gente teve aqui ao longo dessas primeiras semanas nessa primeira fase da
CPI.
Eu queria passar a palavra ao Vereador Renato Cinco, Relator da CPI, para as suas considerações e
perguntas nesta Audiência.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Tarcísio.
Está meio desorganizado aqui, mas eu vou tentar colocar algumas coisas para discutirmos.
Primeiro, eu acho que tem três fatores, aliás, dois, para pensarmos por que nós chegamos aqui: onde
nós estamos e o que esperamos do futuro. Eu acho que existe uma questão de como se deu a
ocupação do Rio de Janeiro ao longo dos séculos. Não é uma coisa nova para atuarmos
desrespeitando as características dessa nossa cidade. Quer dizer, pegamos um pântano e
impermeabilizamos o pântano, não é?
Nós estamos aqui na Praça da Cinelândia. Aqui era uma lagoa. O Largo de São Francisco, onde eu
estudei, onde tem o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), era outra lagoa ali. A Francisco
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Bicalho era um braço de mar. Não era nem uma lagoa. E fomos impermeabilizando o pântano ao
longo do tempo.
Isso daí – e isso aí é um diálogo com a narrativa que a Imprensa está construindo hoje com o
problema das enchentes – não é um problema só das áreas informais, da ocupação informal da
cidade. A ocupação formal da cidade também não respeitou nada disso.
Eu, por exemplo, cresci com a minha avó, morando na rua Clóvis Beviláqua na Tijuca, e os fundos dos
prédios da rua Clóvis Beviláqua e da rua Desembargador Isidro enveloparam o rio Trapicheiros, por
exemplo. Eu cansei de ver a Prefeitura do Eduardo Paes querendo remover a Favela da Indiana,
alegando que os barracos da Favela da Indiana estão construídos sem dar nenhuma margem de
distância para o rio Maracanã. O que é verdade, mas eu nunca vi a Prefeitura reclamar do que a
cidade formal fez com o rio Trapicheiros. Há vários pedaços em que ele virou subterrâneo.
Eu já morei na Gabriela Prado, perto aqui da General Roca, por onde o Trapicheiros passa por debaixo
da terra. Pois é. E não precisa chover muita coisa para as águas do rio Trapicheiros inundarem aquele
pedaço atrás da Praça Saens Pena e ninguém conseguir andar.
A própria injustiça socioambiental também foi um objeto construído na nossa cidade. O Zuenir
Ventura falou que é uma cidade partida. Verdade. Mas ela não partiu por obra e graça da natureza.
Ela foi partida em função de políticas públicas, de uma ação muito contundente da Prefeitura do Rio
de Janeiro que, durante décadas, trabalhou com a lógica de expandir a zona rica da cidade para as
áreas oceânicas e expulsar os pobres para o interior da cidade, sem ter uma política de moradias
adequada.
Aliás, está em pauta, aqui na Casa, o projeto para o Plano de Habitação de Interesse Social na cidade.
Ele está na Ordem do Dia. Eu coloquei na Ordem do Dia para tentarmos dar uma resposta.
Tem uma outra questão que agrava isso tudo que foram os cortes durante a gestão do Crivella. Eu
estou pulando coisas para não ficar muito grande também. Então, por exemplo, eu estou aqui com
informações da assessoria do meu mandato a respeito do orçamento. Porque tem uma série de
ações aqui que dizem respeito a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas na cidade.
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Então, eu tenho a ação de “implantação de instrumentos governamentais relacionados às mudanças
climáticas”. Aí, eu tinha uma previsão orçamentária de R$ 2.000,00, que era uma janela
orçamentária. Apresenta zero de gastos. “Implantação de práticas sustentáveis”, executado: zero.
“Infraestrutura Verde”, executado: zero. “Infraestrutura para Controle Ambiental”, executado: zero.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, Cinco, é executado esse ano ou no ano passado?
Executado no governo passado? Executado no Governo Crivella inteiro? No último século?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – No ano passado. Pelo que eu entendi, são ações novas, previstas a
partir de 2018 – por isso essas janelas orçamentárias – e nenhuma delas foi cumprida. Quer dizer, em
algum momento, parece que a Prefeitura sinalizou que ia se preocupar com isso aqui. Colocou um
orçamento com janelas orçamentárias para depois implementar e não implementou. O Governo pelo
Clima, zero.
Agora, há os orçamentos da gestão ambiental. Corrigidos pela inflação, a análise de 2008 até 2018 é
de queda quase que contínua. A gente já teve um investimento em gestão ambiental em 2008,
corrigido pela inflação, de R$ 256 milhões, em 2018, de R$ 101 milhões. Então, corrigiu para abaixar
quase um terço do que a gente tem hoje para a gestão ambiental comparado ao que foi 2018.
O Programa Controle de Enchentes, que gastou em 2014, R$ 294 milhões, em 2018, caiu para R$ 66
milhões. Aqui, na rubrica contenção de encostas e áreas de risco geotécnico, o auge foi em 2016 com
R$ 64 milhões e, este ano, será de R$ 35 milhões. Na verdade, 2018 só perde para 2017, ano em que
foram R$ 18 milhões. Dos anos aqui analisados, é o menor.
Tem a terceira questão que são os impactos do aquecimento global que vão aumentar os nossos
problemas nas próximas décadas, nos próximos anos. Aí, só algumas observações sobre esse tema.
A primeira é a seguinte: a senhora, professora, falou do Acordo de Paris. O Acordo de Paris teria
como objetivo manter o aquecimento em dois graus. Isso seria um aquecimento seguro. No tocante a
este tópico, algumas questões que me preocupam: o primeiro é que vi vários ambientalistas
argumentando que dois graus não é um limite seguro; que o limite seguro seria de um grau e meio.
Que esses dois graus já são uma concessão da ciência à política. Porque seria impossível chegar a um
acordo de um grau e meio, então, chegaram a um acordo de dois graus.
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Já li críticas também dizendo que se tudo o que foi acordado em Paris for cumprido, mesmo assim
não daria para manter os dois graus. Iria para uns 3,7 graus ou alguma coisa do gênero. A coisa que a
gente vê é que nem o que foi acordado está sendo cumprido. Então, me parece que essa meta de
dois graus até 2100 é muito otimista. A gente não pode pensar os impactos do aquecimento global
para a Cidade do Rio de Janeiro considerando que essa meta vai ser atingida, senão a gente não vai
preparar a cidade para a realidade.
Eu como não sou dessa área – sou das Ciências Sociais – fico tentando ver o que os ambientalistas
estão falando, o que a Ciência está falando, e fico medindo qual é o limite do otimismo e qual é o
limite dos pessimistas, excluindo os negacionistas. Os negacionistas eu não estou nem levando em
consideração.
Se a gente olha os otimistas – e não vou nem falar aqui dos pessimistas que é para ninguém ficar
deprimido – há vários que dizem que já não tem mais o que fazer. Aproveitem a vida. Era para ter
resolvido esse problema nos anos 80. Não resolveram nos anos 90. Então, aproveitem a vida porque
não haverá futuro. Esse é o discurso dos pessimistas.
Agora, o que mais me assusta é que os otimistas estão falando em 200 milhões de novos refugiados
do clima até 2050. Pelo documentário do Leonardo di Caprio, embaixador da ONU para as mudanças
climáticas – acho que é “Além do Gelo” a tradução para o português, não me lembro agora –
entrevista o Obama, por exemplo. Ele entrevista o Papa também. O Leonardo di Caprio fazendo um
documentário é chique né? Ele entrevista o Obama e o Papa. Só que a entrevista com o Papa não
apareceu na edição, só a do Obama.
O Obama diz que ninguém pode afirmar que a ordem mundial vai sobreviver a mais de 200 milhões
de refugiados. A declaração é do então presidente dos Estados Unidos. Ele está falando do cenário
dos otimistas para o aquecimento. Então, para encerrar aqui a minha fala, quero dizer que a gente
precisa encarar com seriedade isso. A gente precisa convencer as pessoas que a nossa civilização
precisa mudar. Acho que é uma questão civilizatória.
Eu penso que não são os 300 mil anos da presença da humanidade no planeta que estão causando
os problemas do aquecimento global e das mudanças climáticas. São os últimos 250 anos. São os
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problemas trazidos pela Revolução Industrial, pelo modo capitalista de produção. A gente,
provavelmente, tem que olhar para os outros 299.750 anos em que a gente não conseguiu destruir o
planeta e pegar algumas formas para pensar o que a gente precisa mudar na nossa sociedade.
Eu, particularmente, sou pessimista. Eu sou pessimista pelo seguinte: não acredito na economia
verde. Não acredito que enfrentar os problemas do aquecimento global seja compatível com a
economia capitalista por duas razões: primeiro porque o capitalismo exige a liberdade de mercado,
uma economia livre. É impossível, em minha opinião, a humanidade enfrentar a questão do
aquecimento sem planejamento econômico. Acho que a briga no futuro será se a economia será
democraticamente planejada ou se ela vai ser autoritariamente planejada. Mas que vai ter que haver
planejamento vai, para a gente poder enfrentar o aquecimento.
Também a economia capitalista não pode abrir mão da obsolescência programada. Ela não pode
parar de destruir o meio ambiente porque precisa vender mercadorias que se autodestroem num
curto espaço de tempo para serem substituídas por novas mercadorias. Um exemplo que eu sempre
dou é o das lâmpadas. As lâmpadas, temos que trocar a cada dois anos ou seis meses ou um ano. E a
tecnologia para produzir lâmpadas que duram 125 anos já existe há 125 anos porque nós temos
lâmpadas acesas há mais de 125 anos. Em Barcelona e na Califórnia tem. Nos Estados Unidos, tem
um condado que fez o feriado do “Dia da Lâmpada”, quando a lâmpada fez 100 anos. Quando eu
tomei conhecimento dessa notícia, era o 25º feriado do Dia da Lâmpada. Ou seja, a lâmpada estava
fazendo 125 anos. Já tem uns 10 anos que eu li. Não sei se ela queimou nos últimos 10 anos, pois ela
pode ter chegado a 135 anos.
Então, a indústria não pode produzir uma mercadoria para o seu bisneto trocar, para o seu tataraneto
trocar. Ela precisa dessa obsolescência. E é uma destruição cada vez maior. A obsolescência
programada foi ganhando uma velocidade maior. A última geladeira que eu troquei, eu troquei em
cinco anos. Não foram 20 ou 25 anos, como, há pouco tempo se fazia.
Assim, sou muito pessimista quanto à capacidade de termos força política para mudar as coisas no
nível que precisam mudar para mudarmos uma tragédia. Eu acho que caminhamos na direção de
uma tragédia. Imagina, se cumprir o Acordo de Paris é insuficiente para evitar uma tragédia, e ele
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nem está sendo cumprindo, o que podemos esperar do futuro? Precisamos, inclusive, radicalizar as
nossas posições.
Por exemplo, a TKCSA pode continuar aberta? A TKCSA não tem que fechar? Quando a TKCSA foi
aberta, foi anunciado que ela sozinha, se não me engano, seria responsável por 70% das emissões de
gases de efeito estufa na região metropolitana do Rio de Janeiro. Seria um aumento de 70%. Então,
essa empresa não poderia ter sido aberta. Não pode abrir na Alemanha e não poderia ter sido aberta
aqui no Brasil também.
E o que fazemos com isso?
Por fim, só uma dúvida: essa questão do piscinão da Praça da Bandeira funcionou ou não funcionou?
Eu quero dizer o seguinte: do ponto de vista de quem mora perto da rua Uruguai, não funcionou,
porque a Avenida Maracanã e a rua Uruguai ficaram embaixo d’água como já ficavam antes de existir
o piscinão. Eu não sei dos efeitos na Praça da Bandeira. Mas o Prefeito Eduardo Paes, quando
prometeu o piscinão, ele falou que ele iria resolver o problema da Tijuca. Ele não falou que iria
resolver só o problema da Praça da Bandeira.
Então, eu não sei se resolveu ou não a inundação na Praça da Bandeira. Eu não tenho fotos. Eu não vi
nada. Não vi nenhum relato de pessoas dizendo se encheu ou se não encheu. Agora, o problema da
Tijuca não resolveu. O piscinão da Praça da Bandeira não impediu – vocês viram as imagens, não é? –
que o rio Maracanã transbordasse violentamente e até na Conde de Bonfim, em alguns lugares,
também não se podia passar com automóvel durante a enchente. Ele pode até ter resolvido uma
parte do problema, mas não fez o que o Prefeito Eduardo Paes prometeu que ia fazer não. Fez só
uma parte.
Obrigado e desculpe o tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Professora Suzana, quer fazer algum comentário a respeito
da fala do Vereador Renato Cinco? Depois eu volto e termino de fazer as perguntas.
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A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – É só em relação ao otimismo ou pessimismo. Eu vario. Às vezes eu
estou um pouco melhor, às vezes eu estou um pouco pior. Eu sou instável nessa questão do
otimismo ou pessimismo.
Realmente, no caso do Acordo de Paris, como a gente sabia que não iria aprovar tudo que foi
colocado na mesa e não se chegaria aos dois graus, o que foi acordado é que, periodicamente, a cada
cinco anos, você traria uma restrição maior de tal forma que, ao final, você tivesse condições de
chegar. Então, não que ele tenha sido construído, esse Acordo, sabendo que não daria para os dois
graus. No momento em que foi colocado na mesa não dava, mas havia um comprometimento de, a
cada cinco anos, você ter restrições cada vez maiores – essa era a minha parte otimista. A minha
parte pessimista é que não vejo nenhuma condição de, nos próximos dois anos, que é agora, a gente
ter alguma coisa muito mais restritiva; não pelo menos nos grandes países, como Brasil, Estados
Unidos etc. Não vai ter, não vai ter mesmo. Então, esse é um ponto.
O lado levemente otimista é que há uma expectativa, e eu também não acredito muito, de que a
tecnologia possa resolver isso. Então, a gente trabalha, estuda a questão de sequestro de carbono,
armazenagem de carbono no solo de maneira que você consiga realmente... Porque o que importa é
o balanço. Se você conseguir retirar da atmosfera uma quantidade “x” de carbono, dá para ficar com
aquela concentração. Mas são tecnologias ainda muito caras, ainda com uma série de inseguranças,
inclusive ambientais, se aquilo não vai causar outro tipo de problema. Mas os que acreditam que é
possível...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO − Só uma dúvida: o reflorestamento entra aí também?
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO − Entra, entra também. Esse não tem problema, pelo contrário, mas
CCS, isso tudo, ainda tem certa dúvida. Mas os que ainda apostam que é possível acreditam muito no
viés tecnológico, não é? Agora, realmente, você mudar com padrão de consumo nessa escala, eu
acho meio difícil também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigada, professora Suzana.
Eu tenho aqui quatro perguntinhas para ajudar a gente a pensar junto sobre a questão da CPI. Mas
tem uma coisa antes das quatro perguntas: pelo que entendi de uma parte da sua apresentação,
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independente daquilo que é controverso sobre a questão do aquecimento global como um todo e os
seus efeitos – só a partir daquilo que já é dado, que é reconhecido –, me parece que é inevitável que
as cidades, ou que cidades como o Rio de Janeiro – uma cidade costeira, com a topografia, como a
senhora mesmo mostrou, com várias áreas vulneráveis, suscetíveis – precisam ampliar seus níveis
de investimento para enfrentar as chuvas intensas. Ou seja, isso me parece algo que não pode
depender da boa vontade de governo “a” ou de governo “b”. Há necessidade de um planejamento em
que, ao passar do tempo, os níveis de investimentos necessários sejam ampliados para que a gente
possa − eu gostei dessa história da forma como está escrito – “preparar a cidade para os impactos
climáticos atuais e futuros”. Há uma necessidade real de ampliação dos investimentos.
Por isso a gravidade do quadro que o Vereador Renato Cinco aponta. Para todos os dados
orçamentários que a gente tem visto até aqui, há uma diminuição dos recursos para prevenções às
enchentes, para contenção de encostas. Além disso, essas rubricas novas criadas numa lógica,
inclusive, de pensar na questão climática mais ampla sequer criaram nenhum tipo de política, desse
ponto de vista.
Então, eu acho que aqui nós temos uma questão em que esta CPI precisa se debruçar: o que a gente
vai propor ao final, do ponto de vista de com que gravidade, com que seriedade, com que – a palavra
não me vem à cabeça –, mas com que assertividade, esta CPI precisa, no seu relatório final, apontar
algo que obrigue a Prefeitura a ampliar os investimentos.
Vamos fazer no geral algumas perguntas para que a senhora possa ajudar a gente a entender
melhor essa história. Significa, portanto, que a gente pode ter uma previsão... Historiador é um
problema, né? Historiador tem um problema para ficar prevendo o futuro – a gente gosta de olhar
para o passado, de falar sobre o que aconteceu, debater o que aconteceu, mas aqui a gente não tem
jeito.
Sobre as previsões para os próximos anos no Rio de Janeiro: quais são as previsões para os próximos
anos, no que diz respeito à intensificação dos fenômenos climáticos extremos? Queria que pudesse
comentar – não é alarmismo, é real: as previsões para os próximos anos são de intensificação dos
fenômenos climáticos extremos? Essa é a primeira pergunta.
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Segundo: nesse cenário de mudanças climáticas, quais são os riscos a que o Rio de Janeiro está
submetido? Obviamente, considerando as características próprias do Rio de Janeiro. Ou seja, a
pergunta é: para o que devemos nos preparar? Essa é a pergunta.
Terceiro: quais medidas seriam prioritárias, as mais urgentes, de curto prazo, mas também alguma
coisa de médio e longo prazo, caso queira falar sobre isso, que nós deveríamos tomar, para mitigar e
prevenir, no caso da Cidade do Rio de Janeiro, os riscos dessa situação?
Enfim, a última: em 2016, o Rio de Janeiro apresentou uma estratégia. Pode ser inclusive por isso
essas janelas orçamentárias que o Vereador Renato Cinco apontou. Estratégia de adaptação às
mudanças climáticas. A pergunta é sobre seu conhecimento, a partir desse plano. Esse plano está
atualizado? Esse plano vem sendo cumprido pela Prefeitura? Ainda pensando nessa questão de um
plano, há bons exemplos de cidades ou medidas para prevenção e adaptação às mudanças climáticas
que a gente possa avaliar?
Então, as questões são: quais são as previsões do futuro do Rio de Janeiro; quais são as medidas mais
urgentes, de curto prazo; qual é a questão desse plano, se a senhora tem conhecimento, se a
Prefeitura vem cumprindo e se, a partir desse elemento, existem outros exemplos que nós
deveríamos estar olhando enquanto cidade com relação a essa situação.
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Sobre cidades, há algumas, a maior parte fora do Brasil. Nova Iorque
é um exemplo disso, tem um plano de adaptação e resiliência que tem funcionado. Algumas cidades
canadenses também. Eu posso até, depois, enviar para vocês uma lista das top, em termos de
adaptação às mudanças climáticas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguma mais próxima do terceiro mundo, de áreas mais
vulneráveis?
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não temos.
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A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Eu posso pesquisar, mas eu acredito que não tenha nenhuma do
terceiro mundo, nenhuma igual a nós, para que possamos nos inspirar. Quase todas são cidades
desenvolvidas. Até porque indo para o ponto que foi colocado, que medidas mais urgentes? Medidas
mais urgentes são aquelas, como a gente sabe, como ser preciso ter uma drenagem eficiente no Rio
de Janeiro. A própria questão do saneamento é o que também vai afetar a saúde numa enchente.
Uma cidade sem saneamento é o caos em termos de saúde pública, de doenças.
Então, acho que essas são questões, inclusive, que independem um pouco da questão de acreditar ou
não acreditar nessa discussão sobre mudanças climáticas. Por isso eu acho que são talvez as mais
fáceis de serem implementadas, porque são tantos os benefícios que a mudança climática acaba por
ser um cobenefício. Acho que a gente deveria tentar atacar aquelas que são essenciais para a
qualidade de vida da população, independentemente de evento extremo. Qualidade de vida nos
eventos normais.
Mas que a perspectiva é de intensificar eventos extremos, sim, não só em frequência, como em
intensidade. E a gente está vivendo isso mesmo aqui no Rio de Janeiro. Há expectativa. Tem uma
série de estudos que mostram, mas claro que não mostram, por exemplo, Rio de Janeiro, mas Região
Sudeste, onde você vai ter, sem dúvida nenhuma, eventos extremos. Isso também deve estar
contabilizado, enfim, nos orçamentos e nas ações, não só pela questão social, ética do ponto, mas até
mesmo econômica. A cidade para. Então, são também perdas econômicas. Se o gestor não está nem
preocupado com as pessoas, que esteja preocupado com a economia da Cidade do Rio de Janeiro.
Você consegue, inclusive, colocar isso em valores, consegue monetizar essa desgraça toda que tem
acontecido. Acho que isso, talvez, possa sensibilizar mais facilmente. Não sei; quem tem experiência
aqui são os senhores, e não eu. Mas eu acho que isso sensibiliza, quando você vê a perda econômica
para a cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E a respeito do Plano hoje existente no Rio de Janeiro?
A SRA. SUZANA KHAN RIBEIRO – Eu acredito que nada foi feito, não sei, não estou acompanhando
muito de perto, mas eu não tenho notícia de nada do que foi colocado de vulnerabilidade etc., não
tenho conhecimento de nada que tenha sido feito.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós vamos convidar, convocar, inclusive, os órgãos
responsáveis pelo acompanhamento desse Plano, pela execução desse Plano, para fazer essas
perguntas. A gente está tentando isso. O que a gente tem verificado até aqui é que o Plano foi uma
formalidade que não se desdobrou em questões concretas. A gente faz a pergunta até para
conseguir perceber se há alguma coisa que a gente não esteja vendo ainda.
Queria registrar a presença do nobre Vereador Fernando William. Também registrar que passaram
por aqui, durante a fala da Professora Suzana Khan, do Vereador Reimont e da Vereadora Rosa
Fernandes – eu não pude anunciar suas presenças para não interromper a professora.
Vereador Renato Cinco, você tem mais alguma pergunta, alguma questão que você ache
fundamental que a gente possa fazer? Quer fazer alguma colocação? Vereador Fernando William?
Professora Suzana, o que a senhora gostaria de deixar registrado aqui sobre... Posso fazer uma
última pergunta: faz sentido uma cidade, porque os eventos que a senhora apresenta para nós todos
são eventos globais, mundiais, com níveis de complexidade e dificuldades de enfrentamento, como
esses que o Vereador Renato Cinco colocou aqui, do ponto de vista que nem mesmo se os acordos de
Paris fossem cumpridos nós teríamos uma situação, ou seja, o futuro é um futuro, infelizmente, que
parece catastrófico, até para os otimistas. Por que faz sentido a gente pensar em preparar uma
cidade, ou de fazer aqui, num espaço de uma cidade no hemisfério sul, pensar nessas questões
climáticas, do aquecimento global, preparar a cidade e pensar em como a gente pode contribuir para
que essa catástrofe que se avizinha no horizonte futuro não aconteça?
A SRA. SUZANA KHAN RIBEIRO – Olha, Vereador, eu tenho até... eu acho que tem uma questão até
simbólica muito forte. Eu acho que o Rio deveria ser responsável por isso – a Cidade do Rio de Janeiro
–, porque foi aqui que foi criada a Convenção de Mudança Climática. Foi a primeira vez que esse
assunto foi tratado no nível de países, foi assinada a Convenção, o Quadro de Mudança Climática. Eu
acho que a gente tem uma responsabilidade de levar essa agenda.
A Cidade do Rio de Janeiro deveria empurrar essa agenda, sem contar todas as questões éticas etc.
Mas foi feito aqui, e eu acho que é nossa responsabilidade fazer com que isso aconteça além do fato
de o Rio de Janeiro ter também uma penetração no exterior muito grande. A gente reverbera, o Rio é
um pouco... uma caixa de ressonância. O que se faz aqui, pelo menos no nosso passado também era
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um pouco assim. Eu acho que a gente deveria resgatar isso e usar nosso poder de influência, nossa
penetração mundial, nossa responsabilidade histórica ao criar a Convenção de Mudança Climática – e
usar tudo isso para demonstrar que é possível, pelo menos, mitigar razoavelmente a questão do
clima e proteger nossa população.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com a palavra, o nobre Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só queria chamar a atenção para duas questões, é quase um
apelo aqui, para ver se reverbera na Câmara: Um, é que a gente tem como dar uma resposta para a
cidade, aprovando o Plano de Habitação e Interesse Social, que está na Ordem do Dia da Casa.
Um dos problemas do Rio de Janeiro é não ter uma política de moradia. Temos uma política de
moradia em pauta na Ordem do Dia – hoje. A segunda questão é que a gente não pode permitir que
se continue na rota em que estamos hoje.
Um dos principais projetos que estão sendo discutidos na cidade é a destruição da Floresta do
Camboatá para se colocar o autódromo. A sociedade civil já apresentou para a Prefeitura cinco
terrenos alternativos, degradados. Não precisa destruir uma floresta para construir um novo
autódromo. Inclusive, o autódromo pode voltar para seu lugar original, tem tamanho para isso. E a
gente tem a Prefeitura agindo para isso. Uma floresta que tem um grau de preservação razoável,
duas espécies de jacaré são encontradas por lá: o de papo-amarelo e o jacaré-tinga.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É uma área estratégica, porque ela fica na área onde se encontra
o Maciço da Tijuca, o Maciço da Pedra Branca, o Maciço de Gericinó. Quer dizer, uma área importante
que seja preservada como passagem entre esses três maciços aqui que estão na nossa região. Então,
também fazer esse apelo para a gente impedir a destruição da floresta para colocar um campo de
golfe – um campo de golfe? Não. Isso aí foi o Eduardo Paes que fez. Dessa vez, é o autódromo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está vendo? A gente fala do passado melhor que do futuro.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Dizer o seguinte: o Rio de Janeiro corre o risco de fazer o
autódromo lá e o Circuito Internacional de Automobilismo se recusar a vir, justamente porque foi
feito destruindo uma floresta, como aconteceu o Autódromo Parque.
Numa das audiências públicas, foi ridículo. Um dos assessores da Prefeitura chegou com uma foto:
“Não, aqui na Alemanha, o Autódromo Parque que foi feito na Alemanha”. Os ambientalistas rindo,
levantando e falando: “Já mandaram fechar”. O Circuito Automobilístico não quis ir para a floresta,
porque tem um pouco mais de consciência ambiental. Eles não aceitam destruir uma floresta para
fazer um autódromo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou passar a palavra ao Vereador Fernando William. Mas se
a gente está num nível em que a Federação de Fórmula 1, o Circuito Internacional de Automobilismo
– o que queima de gasolina não é brincadeira – tem mais consciência ecológica do que uma
prefeitura na cidade do Rio de Janeiro, é porque nós estamos mesmo numa situação muito difícil.
Com a palavra, o Vereador Fernando William.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Bom, eu vou fazer um comentário em caráter indagativo.
Talvez não tenha nada a ver diretamente com o assunto que nós estamos tratando, mas tem a ver
com uma situação mais geral do nosso país, talvez do mundo, mas que eu acho que acaba afetando
a cidade.
Nós hoje temos um Presidente da República que, por exemplo, sugere que o encontro de cientistas
para tratar da questão climática não seja realizado no Brasil. Foi deslocado para o Chile. É um
Presidente que, tudo leva a crer, é orientado intelectualmente, se é que a gente pode usar essa
palavra nesses termos, por um ensandecido brasileiro que mora na Virgínia e que absorveu a ideia do
marxismo cultural. Nessa loucura do marxismo cultural, ele entende, por exemplo, que o debate
sobre a questão climática é fruto dos marxistas culturais, que querem acabar com o
desenvolvimento do capitalismo, protegendo áreas verdes, protegendo camada de ozônio, enfim, isso
vai de encontro ao desenvolvimento capitalista e isso seria uma proposição dos “esquerdopatas”,
como eles costumam chamar.
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Bom, claro que, se a gente verifica o histórico... Aliás, esse é um movimento que surgiu mais ou
menos há 30 anos, nos Estados Unidos, vem evoluindo pelos setores mais conservadores e
direitistas dos Estados Unidos, absorvido por esse idiota que costumam chamar de filósofo. Chega à
família que está no poder. E assim, isso acaba... A gente vê toda hora discussões, por exemplo, com o
tema dos... Questões, por exemplo, em defesa de setores, como LGBT, entre outros, entra tudo no
marxismo cultural. É tudo marxismo cultural.
A pergunta que eu faço, para resumir, é a seguinte: na universidade, de alguma forma, mesmo pelos
professores de viés mais conservador, que provavelmente haverá, tem se discutido alguma coisa que
diga respeito à discussão do clima, discussão das prevenções para as modificações climáticas que
têm produzido, já na prática, resultados dramáticos à população do mundo inteiro? Têm de ser
interrompidas ou coisa que o valha?
Eu faço essa pergunta... É um negócio bastante interessante, porque assim: a coisa está ficando,
realmente, muito complicada, muito complicada, porque parece que o Presidente comprou essa ideia,
seus filhos compraram essa ideia, um dos quais é nosso colega aqui vereador, diversos setores que,
de alguma forma, em algum momento da vida, ouviram, sem ouvir mais ninguém, aulas desse
cidadão e compraram essa ideia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê ocupações desordenadas
de área de proteção ambiental, como vimos agora na Muzema, que geraram essa tragédia, por parte
de grupos milicianos. Esse é um negócio gravíssimo que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro.
Em Jacarepaguá, os caras vão ocupando áreas sem a menor... Jacarepaguá, Itanhangá, enfim, vão
ocupando, vão tomando, vão se impondo, vão dominando. Nesse caso da Muzema, parece que houve
uma solicitação do Ministério Público e a Prefeitura chegou a ir lá, com certo aparato e,
imediatamente, houve uma liminar de uma juíza – se não me engano, aquela juíza que deu
declarações estapafúrdias com relação ao caso Marielle e vários outros casos. Aliás, não sei como a
Corregedoria de Justiça ainda não tomou nenhuma providência com relação àquela desembargadora.
Ela deu uma liminar e o resultado foi que a Prefeitura que, certamente, já não estava tão empolgada
em tomar uma atitude, e não estou falando nem por conta da qualidade administrativa do Prefeito,
mas até porque, realmente, enfrentar uma situação como essa com milicianos armados não é coisa
fácil...
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O que eu vejo? Eu moro no Recreio. Aquela área de proteção do Marapendi... Aliás, iniciaram a
construção de prédios num pedaço da área alegando que havia sido destruída naturalmente, que não
se justificava mais permanecer como área de proteção ambiental. Agora, já largaram o espaço,
porque eles vão gradativamente destruindo a área de proteção ambiental, desmatando, entre outras
coisas, e já botaram um muro. Os quiosques da região, todos alargaram, avançaram em relação
àquela área de restinga e vamos que vamos. Enfim, quem acompanha minimamente as coisas que
estão acontecendo no Rio de Janeiro sabe que a situação é extremamente complexa, grave, exige
articulação da Prefeitura, órgãos da Prefeitura e órgãos de polícia do Estado. E aí entra uma
confusão, porque a milícia está envolvida com polícia, uma confusão que não tem tamanho. A gente
está discutindo, em teoria, aquilo que é mais importante para a cidade. Acredito que a lei do vereador
será aprovada, mas acaba que você tem leis e as leis não são aplicadas, não são colocadas em
prática, porque você tem um aparato institucional marginal que se associa para degradar o ambiente,
agora, com a justificativa ideológica, com uma matriz ideológica por trás que justifica que essa
degradação é necessária para fazer desenvolver o capitalismo e quem se opõe é um marxista
cultural, esquerdopata doente, que está se opondo. Eu fiz uma pergunta complexa, na verdade,
manifestei mais uma opinião do que qualquer outra coisa, mas eu queria ouvir de alguém da
universidade como está vendo isso, se tem na universidade alguém, “unzinho” que seja que faça a
contestação dos estudos que vocês realizam.
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Olha, tem. Não na minha, mas tem poucos cientistas que, realmente,
não que eles contestem completamente, eles contestam a participação humana nesse aquecimento,
e uma das razões que eles argumentam é que a Terra vai achar um novo equilíbrio, porque com o
tempo vai haver um novo equilíbrio e que não teria razão de nós de fato perseguirmos um modelo
mais sustentável. Mas, essas poucas pessoas, em termos numéricos, são tão inferiores que
estatisticamente você poderia considerar zero, porque no total, por exemplo, do Painel Brasileiro de
Mudança Climática, que envolve várias universidades, nós somos mais ou menos 300, e eu estou
falando de quatro pessoas. Agora, no Congresso, vai ter – não sei quem chamou – esses dois, dos
quatro, para debaterem na Comissão de Ciência e Tecnologia ou Comissão de Meio Ambiente, não sei
exatamente, mas a gente está se articulando para irmos todos também. Mas, é tão pouco que é até
risível diante de tantos. E, não tem nenhuma publicação. Não é só em número de pessoas, é em
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número de artigos publicados; em número de estudos elaborados também não tem. Então, é só
artigo de jornal, não tem valor científico. Acho que eu poderia considerar zero, entendeu? Uma
posição contrária, no Brasil, a essas questões da parte da ciência das universidades.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Professora Suzana. Tenho uma última
pergunta, para a gente encerrar.
Quando a gente, desde fevereiro... No caso, meu mandato, o do Renato Cinco e certamente, também,
o do Fernando William... Desde 2017 e 2018, a gente faz críticas sobre a questão orçamentária, sobre
a falta de investimentos na prevenção das enchentes, contenção de encostas.
Muitas vezes, as pessoas, nas redes sociais, respondem da seguinte forma: “A Prefeitura não tem
dinheiro para a Saúde, e vocês aí cobrando que invista dinheiro nessa coisa de enchente. O problema
é a crise.” A partir do seu conhecimento, o que você diria para essas pessoas sobre essa situação?
Porque elas criam uma falsa polêmica de que a prioridade é aquilo mais emergencial.
Cuidar da questão da enchente ou de deslizamento de encosta não é prioridade. Porque é isso, a
gente vai fazer se tiver... O que você diria numa situação como essa? Porque esse é um debate que
acaba aparecendo muito no senso comum de que, portanto, numa situação de crise, a gente não
teria.
É o caso de buscar outras fontes de financiamento, e de fazer uma cobrança também, numa
perspectiva de pacto federativo, de que isso precisa ser incorporado por outros entes federativos?
Mas, é também o fato de cobrar da própria Prefeitura que a destinação orçamentária, para isso, vai,
inclusive, economizar recursos, mais à frente, na área da Saúde? Quais seriam os argumentos?
O que acontece, na verdade, é que a política de Saúde vira política da doença. E, na verdade, na outra
ponta, você está provocando cada vez mais doença, o que vai gerar mais custos para a Saúde. Não
estou tentando te deixar numa situação difícil. Mas é que essa é uma questão que, via de regra, no
Poder Público, pensam assim: “A gente queria fazer mais, mas não tem dinheiro. Sabe a crise? O
governo passado fez isso, o governo passado fez aquilo...” e a gente segue.
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O que você diria?
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Entendo bem isso, porque é um pouco uma questão associada com
Ciência e Tecnologia também. O pessoal fala: “Não tem educação básica, e você está discutindo verba
para Ciência e Tecnologia”. Na realidade, acho que, se a gente não investir em determinadas coisas,
isso vai nos condenar a ficar pobres eternamente. Ou você começa a investir nessas outras áreas
também, que é o que poderá nos alavancar, ou você está condenado a ficar onde você está.
Então, no caso de investir na prevenção de enchentes é para realmente levantar o Rio de Janeiro. E
levantar o Rio de Janeiro é bom para todo mundo.
Quando comentei de monetizar esses desastres, é um pouco essa questão, porque a gente consegue
ver o prejuízo que traz para a cidade. Na hora em que traz um prejuízo para a cidade, é a mesma
coisa com a questão da violência. Você afasta turista, afasta negócios, afasta tudo. Então, é ruim para
todo mundo.
Aí, você não vai ter, num segundo momento, dinheiro para a Saúde, para a Educação... Acho que é um
olhar, às vezes, muito mais estratégico de ver aonde a gente quer chegar para a gente se liberar de
patinar numa situação que já dura décadas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Às vezes, parece que é isso, não é? A gente fica enxugando gelo, e não criando... O caso de enxugar
gelo não tem nenhuma relação com aquecimento global aqui diretamente, mas é figura de
linguagem. Acabei de me pegar nessa história. Mas é a perspectiva de ficar enxugando gelo e não
conseguir preparar a cidade e andar para isso.
A gente usa sempre aquele dado, se não me engano da Organização Mundial da Saúde, de que a cada
R$ 1,00 investido em saneamento, são R$ 4,00 economizados em saúde. Portanto, é insano que a
gente não tenha, de fato, saneamento básico para todo mundo, porque isso é liberar dinheiro para a
Saúde. Isso é gastar, de forma inteligente, com a promoção da Saúde, na prevenção às doenças.
Depois, isso vai diminuir – estou citando um médico – a lógica do tratamento da doença, que é o
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ponto final e, muitas vezes, o mais caro desse processo que deveria estar acontecendo. Mais alguém
gostaria de fazer uso da palavra?
Acho que pode. Havendo tempo, não tendo vereador, claro que pode. Só se apresente ao microfone,
por favor, para que o pessoal da taquigrafia possa identificá-lo. Já vieram me perguntar o seu nome,
porque você já tinha feito um comentário sobre o jacarandá. Identifique-se ao microfone.
O SR. PEDRO ARANHA – É só uma pergunta para a Suzana mesmo. Eu sou Pedro Aranha, assessor
parlamentar do Vereador Renato Cinco e ambientalista histórico.
Eu queria te perguntar o que você acha desse ultimo decreto do nosso “querido” Presidente da
República. Ele extinguiu todos os conselhos. Como é que você vê a extinção do fórum brasileiro de
mudanças climáticas? Como você enxerga a extinção desse processo que – por mais que eu tenha
críticas sobre como é conduzido – tem uma importância fundamental para o trabalho sobre
mudanças climáticas e para nossa luta; enquanto ambientalista posso afirmar isso. Eu queria um
pouquinho da sua posição em relação a isso.
A SRA. SUZANA KAHN RIBEIRO – Acho que, neste caso, eu até sou otimista. É tanta bobagem que
está acontecendo que eu tenho impressão de que isso vai começando a surtir efeito. No caso do
fórum que foi extinto, por exemplo, houve uma reação contraria tão forte que vai ser criada uma
sociedade civil com o nome de sociedade civil “ta-ra-ra” fórum “ta-ra-ra” de mudança climática.
Então, a mobilização acaba sendo muito maior quando você tem quase que um inimigo comum, todo
mundo se junta contra. E, aí, há uma aglutinação em torno do tema, que acaba sendo muito maior do
que era quando o fórum existia no decreto. Criou-se uma união em torno disso maior.
Acho que o efeito de ter decreto existindo formalmente ou não vai ser nulo. Porque vão continuar
existindo as reuniões e um posicionamento com, talvez, muito mais vigor até, porque é estimulado
pelo inimigo comum.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, certamente, seria muito melhor se a gente tivesse um
governo que valorizasse, desse autonomia e condições para que os conselhos funcionassem.
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E aí o Pedro fala em “nosso querido Presidente”, ele está falando por ele. Esse negócio de “nosso” e
“querido” é com ele, não é comigo, não. Obviamente, eu entendi a ironia, Pedro.
Mas, de fato, o que a gente devia – a esta altura do campeonato – até para que possa fazer com que
isso que a gente chama de democracia seja de fato um democracia, certamente para estimular isso.
Boa saída daqueles que militam pela questão climática, como os ambientalistas. Ainda vamos falar
mais sobre o fechamento do fórum; vamos tornar a voz ainda mais alta; e isso é bom. Que
construamos as bases para que, mais à frente, aprendendo com isso, a gente ultrapasse os marcos e
os limites do período anterior.
Desta forma, agradeço mais uma vez a presença de todos. E lembrando que o nosso calendário
passa por dia 25 de abril, com uma ida dos vereadores ao Tribunal de Contas. Portanto, não é uma
sessão aberta. Uma ida dos vereadores da CPI ao Tribunal de Contas do Município para conversar
inclusive sobre o acompanhamento dessa questão orçamentária; e de um convite para que o TCM
venha aqui, numa sessão futura, para falar sobre esses programas. Eu acho que, hoje, o Vereador
Renato Cinco apresenta elementos também desses programas de janela orçamentária, das questões
climáticas.
Então, a gente vai ao TCM na próxima quinta-feira, dia 25, às 13 horas. E na sexta-feira, dia 26 de abril,
às 14 horas, no Plenário, nós teremos a Audiência Pública da CPI das Enchentes, com a presença de
moradores de áreas atingidas, tanto de fevereiro quanto agora de abril; com vários secretários. A
Defensoria Pública estará presente; e também há o convite feito ao Prefeito Marcelo Crivella para que
ele venha se explicar e falar do que a Prefeitura tem feito com relação à prevenção, à mitigação e ao
atendimento aos atingidos nas enchentes.
A reunião seguinte da CPI, que é no dia 2 de maio, uma quinta-feira, já está prevista no calendário, no
plano de trabalho, mas o seu conteúdo vai ser aprovado só na próxima semana. A gente, agora, não
tem três vereadores da CPI aqui para aprovarem.
Mas a data do dia 2 de maio, às 13 horas, já está aprovada no calendário. Portanto, já comunico que
haverá sessão da CPI, aqui nesta sala, cujo conteúdo será posteriormente informado.
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Nossa ideia – proposta para que os vereadores já analisem – é que, nesse dia, o Tribunal de Contas
venha à Casa fazer uma apresentação do acúmulo que existe no TCM sobre essa situação. Mas tanto
a possibilidade de o TCM fazer isso quanto a aprovação desta proposta ficarão para a próxima
semana.
Desta forma, agradeço, inclusive, em especial, aos trabalhadores desta Casa, a todos que
contribuíram para que o registro seja feito. O serviço de Copa está aqui, lembrando que os
trabalhadores terceirizados desta Casa continuam com problemas salariais gravíssimos.
Faço essa cobrança aqui, como cobraremos daqui a pouco em Plenário: que a Casa se movimente
ainda mais para resolver esse problema. Agradecemos a presença de todos, em especial da
professora Suzana Kahn.
Está encerrada a audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito das Enchentes.
Muito obrigado.
(Encerra-se a Audiência às 15h03)
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26 de abril de 2019
Notas Taquigráficas da Primeira Audiência Pública da CPI Res. 1450/2019
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS.
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário Teotônio Villela, sob a Presidência do Sr. Vereador
Tarcísio Motta, com a presença do Sr. Vereador Renato Cinco, Relator, tem início a audiência pública
da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE
DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e a todas.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, item nº VI, em 2ª chamada, dou por aberta a
Audiência Pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução da Mesa Diretora
1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS
SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO
RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
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Como nós estamos com pessoas que virão aqui fazer depoimentos ainda na portaria, e vereadores
que estão em outra atividade aqui no Salão Nobre, que também estarão aqui conosco brevemente,
nós estamos abrindo a Sessão da Audiência Pública, mas vamos suspender os trabalhos por 20
minutos e retomaremos, logo após, com o início dos depoimentos.
Eu peço desculpas e peço paciência aos senhores e senhoras aqui presentes, já agradecendo pela
presença de cada um e de cada uma.
Registro a presença do nobre Vereador Renato Cinco, Relator desta CPI, e da nobre Vereadora Rosa
Fernandes, Membro.
Suspendendo os trabalhos por 25 minutos e logo voltaremos com os depoimentos desta Sessão.
Está suspensa a Audiência Pública.
(Suspende-se a Audiência Pública às 14h30 e reabre-se às 14h55)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está reaberta a Sessão.
A Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída pelos Senhores Vereadores Tarcísio Motta,
Presidente; Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereador Marcelo Arar, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Suplente;
e Vereador Major Elitusalem, Suplente.
Estando no recinto o Presidente, eu, e o Relator, Renato Cinco, a sessão da CPI pode ouvir os
depoimentos, embora tenha que, se precisar fazer alguma deliberação, o fará apenas com a presença
de mais um ou uma vereadora, que esperamos estará chegando rapidamente, porque hoje há um
outro acontecimento a chamar as atenções aqui na Câmara dos Vereadores.
A Mesa da nossa Audiência está assim constituída: Vereador Tarcisio Motta, Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito; Excelentíssimo Senhor Vereador Renato Cinco, Relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito; Excelentíssima Senhora Vereadora Rosa Fernandes, Membro da Comissão
Parlamentar de Inquérito; Excelentíssima Senhora Defensora Pública, Maria Julia Miranda Baltazar
Rocha, do Núcleo de Terras e Habitação; Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Conservação,
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Roberto Nascimento Silva; Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação,
Sebastião Bruno; Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, João Mendes de Jesus; o Senhor Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil,
Felipe Ribeiro Ramalho (respondendo pelo expediente); o Senhor Chefe Executivo do Centro de
Operações, o COR, Alexandre Cardeman; e o Senhor Rodrigo Bissoli, Superintendente Operacional da
Defesa Civil.
Nós esclarecemos que os lugares aqui na Mesa, como os senhores e as senhoras estão olhando,
estão percebendo, são limitados. Por isso, inclusive, a chegada de novos vereadores da Comissão ou
subsecretários ficarão aqui no Plenário, podendo, depois, também fazer uso da palavra na ordem
clara dos trabalhos que estarão sendo estabelecidos.
Peço desculpas aos senhores pelas acomodações que, às vezes, principalmente essa atrás aí da
Bandeira do Brasil, às vezes é um problema, mas pedindo já desculpas e agradecendo os Senhores
Secretários aqui presentes, Maria Julia, da Defensoria Pública. Agradecendo muito a presença.
E agradecendo demais a presença de cada morador de região atingida pelas chuvas de fevereiro,
pelas chuvas de abril, a cada região que foi alagada da Cidade do Rio de Janeiro.
Agradecendo a presença dos senhores e das senhoras aqui.
Eu vou, antes de passar a palavra, esclarecer qual é a nossa proposta de dinâmica para a tarde de
hoje.
Em primeiro lugar, esclarecer que o Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro tinha sido convidado.
Era um convite a estar presente. Já que não podemos convocá-lo, ele foi convidado, mas enviou um
ofício na data de ontem comunicando que não estaria presente, não poderia estar presente, dizendo
da impossibilidade de seu comparecimento em razão de compromissos já assumidos.
Gostaríamos, inclusive, de esclarecer que no ofício de convite aventamos a possibilidade de o Senhor
Prefeito marcar uma data em que ele possa. E continua este convite aberto para quando ele puder
num dia... Ele não disse quais os compromissos que hoje o impediram e de estar aqui, mas, quando
ele considerar razoável ouvir os moradores das áreas atingidas numa audiência e poder prestar
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esclarecimentos, o convite ao Prefeito Marcelo Crivella continua aberto. E nós lamentamos que ele
não esteja presente aqui hoje.
As dinâmicas dos nossos trabalhos serão as seguintes: nós vamos abrir a fala em primeiro lugar
para o Secretário da Casa Civil e para o Chefe de Operações do COR. Os dois terão 15 minutos juntos,
não cada um, para fazer uma apresentação geral do trabalho da Prefeitura no enfrentamento a
essas questões das enchentes, das chuvas e deslizamentos. Logo depois, passaremos a palavra a
Doutora Maria Júlia que também fará uma fala geral a partir da perspectiva do olhar da Defensoria
Pública da situação das chuvas de fevereiro e abril e daquilo que a Defensoria tem acompanhado.
Estamos destinando de 15 a 20 minutos para a Doutora Maria Júlia. Depois disso, serão chamados ao
púlpito moradores de diversas áreas atingidas que foram convidados e que farão uso da palavra
como depoentes de diversas regiões da Cidade – Vidigal, Rocinha, Horto, Barra de Guaratiba, Jardim
Maravilha, Babilônia, Rio das Pedras, Fazenda Botafogo, Jacarezinho –, várias delas que já estavam
convidadas a estar como depoentes. Logo depois das falas desses moradores, será passada a palavra
aos Secretários aqui presentes para que possam fazer uso da palavra sobre aquilo que está sendo
discutido aqui. Ao final, a fala dos vereadores que poderão fazer, portanto, as suas considerações.
Gostaria de registrar a presença – agradecendo, inclusive, o esforço dedicado também à CPI – da
Vereadora Rosa Fernandes.
Esclarecemos que outras pessoas que tenham vindo a essa Audiência e que desejam fazer uso da
palavra, infelizmente, por conta do tempo e do próprio regimento de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito não poderão fazer uso da palavra neste momento, estando fora dessas convocações de
depoimentos que fizemos, mas a nossa equipe do mandato, ali o Otto e o Renatinho, abanem a mão
os dois, estão à disposição para deixar o contato se você tiver alguma coisa a contribuir. Podemos,
inclusive, gravar um depoimento e depois repassar para toda CPI e tentar dar encaminhamento às
denúncias e questões que, por ventura, alguém que tenha vindo à Audiência e não possa fazer uso da
palavra mantenha o contato com o Otto e o Renato que poderão pegar inclusive depoimento e dar o
encaminhamento necessário.
Finalizando essa abertura, nós, tão logo decidimos pela realização dessa Audiência, elaboramos em
conjunto com a CPI um questionário com 31 perguntas que foi encaminhado à Prefeitura e aos
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órgãos responsáveis. Muitas dessas respostas nos foram encaminhadas ontem e serão, portanto,
apreciadas pela CPI. Vamos produzir cópias para os membros da CPI ao longo da próxima semana,
mas gostaríamos de lamentar e registrar que a Rio Águas não respondeu às perguntas que foram
encaminhadas, pelo menos não chegaram até nós. O questionário da Seconserma estava para chegar
agora pela manhã e, como eu estava aqui embaixo organizando, não tenho notícia se chegou à
resposta da Seconserma.
E a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação e a Secretaria de Assistência Social também
não responderam. Então, gostaria de reforçar a necessidade da resposta desse questionário e
agradecer à Fundação Geo-Rio, ao Centro de Operações, à Comlurb, e à Subsecretaria de Defesa Civil
que responderam. Alguns responderam plenamente a todas as perguntas, outros responderam
parcialmente, faremos a cobrança, porque esse questionário é fundamental para o prosseguimento
não só da CPI, mas para que possamos esclarecer aos moradores uma série de elementos que estão
lá colocados nessa situação.
Desejando que tenhamos um bom debate aqui hoje... O Objetivo dessa CPI é apurar responsabilidades
do Poder Público sobre a questão das enchentes e deslizamentos que a Cidade viveu em fevereiro.
Obviamente, a situação de abril passa a fazer parte do escopo desta CPI no sentido de avaliarmos as
responsabilidades, quem tem responsabilidade, se as cumpriu, e também – fazemos questão de
esclarecer isso – propor mudanças em questões tanto do Legislativo quanto do Executivo que
possam diminuir as chances que as chuvas intensas que a cidade vive e viverá se transformem em
tragédias. Os eventos climáticos extremos, e nós ouvimos muito isso nas três primeiras sessões da
CPI, se os eventos climáticos extremos, e nós ouvimos muito isso nas três primeiras sessões da CPI.
Se os eventos climáticos extremos são inevitáveis, as mortes, as tragédias, os impactos
socioeconômicos dessas chuvas são evitáveis. E a gente precisa trabalhar para que isso aconteça e a
cidade precisa se preparar para isso. Apurar a responsabilidade pelo que passou, pelas mortes que
aconteceram, e a apontar mudanças para o futuro são os dois objetivos desta Comissão Parlamentar
de Inquérito.
E mais uma vez agradecendo a presença de todos e todas, gostaria de passar a palavra ao Senhor
Felipe Ribeiro Ramalho, Secretário Municipal da Casa Civil em exercício, e ao Senhor Alexandre
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Cardeman... Felipe, em exercício, respondendo por isso, para fazer uso da palavra por 15 minutos.
Nove minutos? Não, quinze minutos, o microfone é que é o nove, perdão.
Felipe.
O SR. SECRETÁRIO FELIPE RIBEIRO RAMALHO – Primeiramente, queria cumprimentar a todos os
membros da Mesa, na pessoa do Vereador Tarcísio Motta, Vereador Renato Cinco, Vereadora Rosa
Fernandes e demais colegas secretários, representantes da Prefeitura, a senhora Defensora Pública.
Presidente, serei bem breve, para passar para o Chefe-Executivo do Centro de Operações Rio (COR).
Queria só reforçar que a Casa Civil está à disposição da Câmara para trazer todas as informações que
são pertinentes e de responsabilidade da secretaria, tendo em vista que uma das suas competências
é estabelecer um intercâmbio de informações técnicas entre os poderes Executivo e Legislativo
Municipal.
E, antes de passar a palavra para o Senhor Alexandre Cardeman, queria só contextualizar um pouco a
questão de qual é a participação da Casa Civil nessa questão da CPI.
Antes de falar um pouco sobre isso, queria só reforçar e fazer uma sugestão, que tendo em vista que
o escopo da CPI é justamente iniciado com as chuvas de fevereiro. Eu gostaria de indicar a
convocação do ex-Secretário Paulo Messina, porque foi quem esteve de frente no evento inicial que
ocasionou a abertura da CPI.
Dentre as competências do Centro de Operações, eu vou trazer quatro para vocês: centralizar e
integrar as ações relativas às ocorrências de crises, urgências e emergências no âmbito do município
do Rio de Janeiro; mobilizar de forma ágil órgãos, equipes e recursos municipais para pronto
atendimento a crises, urgências e emergências; otimizar os recursos tecnológicos disponíveis,
permitindo o rastreamento imediato, processamento e geração de dados das ocorrências de crises,
urgências e emergências; interagir com os meios de comunicação na divulgação e recepção de
informações relativas às crises, urgências e emergências no âmbito do município do Rio de Janeiro.
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E queria só trazer uma informação: o COR foi para a Casa Civil a partir de agosto de 2018, com uma
nova perspectiva de ação na gestão de crises e emergências, voltando à sua atribuição original, à
época da sua criação no governo, na gestão passada.
E, aí, agora, eu gostaria de passar palavra para o Chefe-Executivo de Operações do COR, que tem mais
informações sobre a atuação da Casa Civil nos eventos.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Boa tarde a todos. Agradeço ao Tarcísio Motta, ao Renato Cinco, à
Rosa Fernandes.
É importante a gente debater como funciona o Centro de Operações. Primeiramente, eu acho que,
nos dias em que há problemas de chuva e alagamento na cidade, como o Vereador Tarcísio Motta
falou muito bem, vão acontecer as catástrofes.
Elas existem em qualquer país do mundo, em Paris, em Tóquio, em qualquer lugar do mundo
existem e vão acontecer. Isso não é uma característica do Rio de Janeiro. Elas já acontecem, há muito
tempo, na cidade do Rio de Janeiro e vão acontecer, vão continuar.
O que é importante é que, em 2011, o Centro de Operações nasceu exatamente para a gente trabalhar
melhor os processos, comunicar melhor a população e poder fazer com que a cidade consiga
informar a população, fazer uma prevenção. Isso é fundamental, a gente falar sobre prevenção.
A Cidade do Rio de Janeiro e os cidadãos têm que saber que a gente vai ter uma catástrofe e eles têm
que receber alerta. É importante saber que existem meios de receber alerta da cidade. A gente tem
1,1 milhão de usuários nas redes sociais. A gente tem a imprensa dentro do Centro de Operações. A
gente avisa a população o tempo todo. Muitos não recebem, então é importante que a população
entre no número da Defesa Civil, no 40-199, e possa receber isso, porque essa é a interação do Centro
de Operações com o cidadão.
A partir do momento que a gente tem essa prevenção, o importante é o seguinte: uma cidade inteligente
é uma cidade que se previne, e não uma cidade que reage. Então, uma cidade que seja melhor tem que
apostar em prevenção. E isso é o que a gente tem feito desde que o Centro de Operações iniciou. A
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gente tem melhorado os processos, a gente tem feito ações. E cada chuva dessas – é importante dizer –
a gente vai melhorando os processos, a gente vai entendendo. Isso é um aprendizado.
Nas chuvas, nas enchentes, a gente comunica a população, a gente entra com estágios operacionais da
cidade. A gente entra em atenção, a gente entra em crise, a gente informa a população, a gente aciona
os órgãos. Quem opera a cidade são os órgãos. A gente simplesmente coordena esses órgãos para eles
atuarem na cidade e para poderem atuar em lugares que a gente já planejou ou já mitigou os riscos.
Então, a gente gerencia risco também dentro do Centro de Operações. A gente monitora onde há áreas
que podem ter alagamentos, para já mandar as equipes para o lugar. E acho que isso já é uma evolução.
Na última chuva de fevereiro, a gente já tinha vários protocolos, como já tinha desde 2011, só que a
gente já evoluiu. Nessa última chuva, em abril, a gente recebeu da Geo-Rio os protocolos de fechamento
da Grajaú-Jacarepaguá, do Alto da Boa Vista e da Niemeyer. E a partir de um número especificado, de
um número técnico informado pela Geo-Rio, a gente acionou a Guarda Municipal, acionou a CET-Rio e
fechou as vias críticas. Isso foi fundamental, porque nessas três vias houve deslizamento de encosta e
não houve nenhum problema. Isso é fundamental. Então, a gente tem trabalhado com informações
técnicas de que a gente tem que atuar, montar o processo, avisar a população e, a partir disso, poder
mitigar os problemas e os riscos.
Isso é uma evolução que o Centro de Operações tem feito, e é fundamental, volto a repetir, que as
pessoas entendam que pode acontecer alguma coisa com elas. Então, a prevenção é fundamental.
Ouçam o Centro de Operações que é o tempo todo falado nas rádios, na imprensa, na TV. A gente tem
procurado, agora, mais ainda, tentar fazer novas comunicações. Esse debate é importante até para a
gente pensar juntos. O Centro de Operações não é de um prefeito, é da Prefeitura, é de toda a
sociedade. É um equipamento que é da Cidade do Rio de Janeiro. É importante que a gente pense junto.
Então, é isso. A gente tem trabalhado e está à disposição da CPI para que possa esclarecer todos os
procedimentos, tudo o que foi feito durante as chuvas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Alexandre.
Eu acho que há uma série de questões, inclusive, que foram respondidas pelo COR. A gente vai se
debruçar sobre elas e, certamente, o senhor será chamado mais algumas vezes para a CPI, para que a
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gente possa entender melhor esses protocolos e apurar como eles foram utilizados e praticados, tanto
nas chuvas de fevereiro quanto nas chuvas de abril.
Agradecendo já a presença, gostaria de passar a palavra à doutora Maria Julia Miranda Baltar Rocha, do
Núcleo de Terras e Habitações da Defensoria Pública, também para fazer uso da palavra – a partir da
perspectiva da Defensoria Pública, que atendeu, sabemos, e que abriu processos com relação à questão
das enchentes e das chuvas, e possa apresentar a todos nós qual é a visão da Defensoria neste
momento.
A SRA. MARIA JULIA MIRANDA BALTAR ROCHA – Boa tarde a todos e a todas.
Inicialmente, gostaria de falar que a gente está aqui atendendo ao convite desta CPI. Gostaria de saudar
a Mesa na pessoa do Presidente da CPI, Vereador Tarcísio Motta; a todos os representantes da
Prefeitura; a Vereadora Rosa Fernandes e o Vereador Renato Cinco.
Quebrando o protocolo, eu gostaria de saudar a todas as pessoas aqui presentes, com especial atenção
aos moradores e moradoras de favelas, que foram extremamente atingidas.
Eu vou tentar ser breve, mas, ao mesmo tempo, não é uma temática fácil. Nós temos duas leis federais
que, na realidade, dão as diretrizes do que deve ser uma política de prevenção e mitigação de danos.
São as Leis nº 12.340/2010 e nº 12.608/2012. Quando faz uma leitura conjunta dessas leis, a gente
percebe que tem várias ações que são prioritárias para se evitar danos decorrentes de tragédias
geológicas.
Eu faria a seguinte divisão: tem as medidas preventivas, as emergenciais e, entre essas duas, as
preparatórias. O que a gente pode reconhecer como medidas preventivas, o que seria obrigação do
Município? Fazer um mapeamento de quais as áreas apresentam risco geológico, apresentar um
planejamento urbano que vise à eliminação desses riscos, por meio de realização de obras de
contenção, estabilização de encostas, saneamento básico, drenagem.
É importante falar que o foco sempre deve ser – isso é uma diretriz dessas leis e é uma diretriz, também,
da nossa Lei Orgânica Municipal e do Plano Diretor – a urbanização de favelas, o foco deve ser a
tentativa de eliminação dos riscos, por intermédio da realização de obras de contenção de encostas,
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estabilização, drenagem e saneamento básico. Apenas em último caso, você tem a remoção como uma
alternativa, quando não existe a possibilidade de eliminação dos riscos.
O que a gente poderia colocar como medidas preparatórias? Os sistemas de alarme, a preparação de
grupos nas comunidades para responderem a situações emergenciais, as indicações de pontos de
abrigamento.
E o que seriam as medidas emergenciais? Podemos separar em dois grupos: aquelas medidas que
visam a dar uma resposta imediata à população atingida. As medidas emergenciais são para quando a
tragédia já aconteceu, o deslizamento, a enchente já aconteceu. Então, você precisa que o Poder
Público tenha respostas imediatas para essa população que foi atingida como, por exemplo,
acolhimento, suprir necessidades básicas, fazer um reassentamento provisório até que se decida o que
pode ser feito para recuperação da moradia dessa pessoa.
E o que seriam as medidas de recuperação? São as medidas que visam recuperar aquela área que foi
atingida pelo risco – que deixou de ser risco porque ocorreu.
Diante desse panorama, a Defensoria Pública... Nós estávamos sentados, todos, dentro de casa, no dia
10 de abril, olhando as notícias da televisão. E a gente se deu conta de que, na realidade, a gente não
tinha informações dessa política – se existente – feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Todas as
informações que estávamos obtendo era via imprensa, e o Prefeito realmente passava algumas
informações, mas nós não tínhamos uma noção do que efetivamente existia em termos de política de
prevenção e mitigação de danos. A gente tinha informação, inclusive, passada pela Câmara dos
Vereadores, que houve uma redução de 70% do orçamento para realização de obras de encosta.
Naquele momento, a gente decidiu entrar com uma medida, com uma ação, pedindo uma tutela de
urgência para que a Prefeitura passasse as informações e as documentações que nos permitissem
acessar que política de prevenção e mitigação de danos é adotada hoje pela Prefeitura do Rio de
Janeiro.
Essa ação foi proposta no dia 10 de abril, no Plantão Judiciário. A gente teve a tutela deferida, e a
Prefeitura já começou a responder os questionamentos feitos. Por exemplo, foi determinada a criação de
um gabinete interinstitucional e intersetorial com funcionamento 24 horas. Eles dizem que esse gabinete
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foi instalado. A Prefeitura disse que existem os pontos de abrigamento em todas as comunidades, que
tem o sistema de sirene.
As últimas informações, que a gente não conseguiu analisar ainda, seria que haveria plano de
urbanização das favelas e plano de regularização fundiária. O que a gente vai fazer num primeiro
momento? A gente vai se debruçar sobre essa documentação para ver, inicialmente, se essa política
pública apresentada está de acordo com as diretrizes fixadas na normativa federal e na própria Lei
Orgânica Municipal. Caso esteja, a gente passa para um segundo momento que é saber se essa política
pública efetivamente é executada e se ela é eficaz ou não.
De início, a gente tem a sensação clara, com o atendimento que a gente faz nas comunidades, que tem
alguma coisa de errado acontecendo: ou essas políticas públicas não são executadas na sua íntegra, ou
elas não são eficazes.
Então, por exemplo, na Rocinha, a gente sabe que a sirene toca, mas os pontos de abrigamento não
estão claros. A própria comunidade se organiza para conseguir identificar para onde devem ir naquele
momento. Tem uma comunidade em cima do Rebouças que a gente soube, recentemente, que a sirene
toca, mas o ponto de abrigamento não abre porque chove dentro. Efetivamente, não é eficaz.
Então, a gente tem essa ação proposta. Ainda em fevereiro, a gente propôs a ação da Rocinha. A gente
foi procurado por um grupo de moradores da Rocinha logo depois das chuvas de fevereiro. A gente foi
com a nossa equipe técnica – o Daniel está aqui, que é o nosso arquiteto, a gente teve a presença do
Karl e do Maurício Campos, que é engenheiro – e a gente andou por toda a comunidade. Naquele
momento, a gente detectou que tinham quatro áreas de deslizamento de encosta. Além disso, a gente
tinha a Rua Cachopa, que recebeu todos os entulhos e lama que desceram da Rua Dioneia. Na Rua
Dioneia tem um prédio com as fundações completamente expostas. Por que o grupo da Rocinha
procurou a gente? Porque efetivamente na Prefeitura, dentro do contexto do que seriam as medidas de
recuperação daquela área que foi atingida por esses deslizamentos, essas medidas não estavam sendo
adotadas.
Então, não houve retirada de entulhos, não houve nenhum movimento para que fossem feitas as
contenções de encostas. A Defesa Civil esteve numa parte dos imóveis e interditou, mas demorou – nem
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sei se todo mundo já está no aluguel social. A gente ainda não tem uma avaliação de quais são as obras
essenciais para que esse risco seja mitigado, quais as casas que efetivamente foram danificadas e onde
não há possibilidade de reaproveitamento ou reconstrução. Essa ação está proposta, não existe uma
decisão de tutela antecipada. Vieram as chuvas de abril. Vamos lembrar, os entulhos estão lá, nada
mudou. O que aconteceu na Rocinha? Novos deslizamentos. E, agora, no Laboriô, que é a parte mais
alta, em que já se imaginava, inclusive, que poderia acontecer.
A gente tem os representantes, aqui, da Rocinha, inclusive da Laboriô, não sei se eles vão falar, mas
eles vêm lutando pela realização de encostas há bastante tempo.
O que eu acho importante falar é o seguinte: enquanto a gente não entender que a favela é parte da
cidade – ela não precisa nem ser “integrada” à cidade; ela precisa ser integrada à medida que precisa
das políticas públicas –, esse problema vai persistir. A gente mora numa cidade que tem 22% a 23% da
população vivendo em favelas, áreas de encostas, com clima tropical. As chuvas não são uma
fatalidade. Então, enquanto a gente não entender que a política de urbanização de favelas deve ser uma
política de Estado, e não ficar vulnerável com a alteração de governos, a gente não vai ter a mitigação
dos riscos nas favelas.
Só para exemplificar, a gente tem várias ações propostas, desde 2010, que até hoje não têm solução.
Tiveram as chuvas de 2010, 2011... acho que foi em 2011, e a gente propôs, por exemplo, a ação do
Parque Colúmbia. É uma parte do Parque Colúmbia que se chegou à conclusão de que, ali, você não
tem como fazer eliminação do risco. Essas pessoas estão aguardando o reassentamento. Esse acórdão
está transitado em julgado, o município não pode nem mais recorrer, e a gente não tem solução até hoje.
Nós temos a Favela do Fogueteiro, também é uma ação proposta desde 2012. Foi determinada a
realização das obras de encosta. Eu acho, por exemplo, que o município não deve recorrer, tendo em
vista que é obrigação do município fazer as obras de encosta. Mas o que, provavelmente, vai acontecer
é um recurso da Procuradoria do Município.
Nós temos a ação de Manguinhos, com foco especial no Parque João Goulart e para a Rua São José. A
situação, hoje, da Rua São José foi muito agravada com as obras do PAC, realizadas pelo Estado e pelo
Município – a Fátima, da Fiocruz, está aqui, está ali em cima. E o que acontece? A Rua São José fica
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entre os rios Faria Timbó e Jacaré. E, hoje, as cheias são muito maiores. Na realidade, você tem água
da chuva, que não escoa jamais, e de esgoto. Além disso, as casas geminadas, que estavam na Rua
Juvenal, foram todas demolidas. Essas casas eram geminadas com as casas da Rua São José. Essas
casas foram mantidas, com rachaduras, porque as casas eram coladas. E o Poder Público não assume o
compromisso de erradicar esse risco, que é um risco patente de vida das pessoas que estão lá.
Além disso, foi determinada a instalação de sirenes nessa área, mas, até hoje, a sirene não foi colocada.
Nós temos também a ação da Estradinha, também decorrente das chuvas de 2011. Essa ação só foi
proposta em 2016 porque, até então, a comunidade estava tentando fazer a negociação com a
Prefeitura. Num primeiro momento, a Prefeitura dizia que deveria haver a remoção de cem 100 unidades
habitacionais, cem 100 famílias. Foi feito um contralaudo, por uma equipe que trabalhava junto ao
Núcleo de Terras e Habitação, e um novo laudo, apresentado pela Geo- Rio, que é uma autarquia
municipal, reconhece que, na realidade, o risco é um risco baixo. , e queMas há necessidade de
realização das obras para eliminação dos riscos, que são, como as obras de contenção de encosta. E,
até hoje, essas obras não foram realizadas.
Já finalizando. É isso. O que a gente quer demonstrar é que, se não houver... se a gente não transformar
efetivamente a política de urbanização de favelas como uma política de Estado, a gente não vai
conseguir fazer com que essas tragédias deixem de ocorrer.
Apenas para finalizar, uma coisa que me preocupa muito: as comunidades procuram o Núcleo de Terras
e Habitação para fazer a judicialização. Depois que se esgotam as tentativas, junto ao Poder Público, de
que o Poder Público realize as suas obrigações, a gente parte para a propositura de ação judicial. Só
que ação judicial é uma coisa extremamente lenta. A gente não consegue dar respostas imediatas.
Então, eu estou falando de ações que foram propostas em 2011 e 2012 e que a gente teve as sentenças
agora. Essas sentenças não foram cumpridas ainda, apesar de estar claramente reconhecida a
obrigação do Município.
Diante disso, é óbvio que não me cabe falar para as comunidades e favelas o que elas devem ou não
devem fazer porque elas vêm num processo de mobilização permanente. É só para deixar claro que a
ação judicial é só um dos instrumentos. Sem a mobilização dessas comunidades e dessas favelas para
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estarem em espaços como esses, dessa audiência pública, e fazerem as suas cobranças, a gente não
consegue transformar o que hoje são ações emergenciais – que faz uma obra aqui e faz uma obra ali –
para um projeto de estado constante de incorporação dessas favelas na realidade carioca.
Era isso. Muito obrigada.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Doutora Maria Julia. São informações
importantes. Certamente, vamos incluir, inclusive, uma série desses elementos, de medidas que a
Prefeitura ainda não tomou em ações judiciais que ainda não tem nem mais recursos e outras no
relatório que a gente vai produzir ao final, e vamos tentar ajudar na pressão para que a Prefeitura
cumpra o que precisa ser feito.
Mas, nós vamos passar agora para a parte mais importante desta audiência que é a sessão dos
depoimentos de moradores das várias áreas. Então, os secretários estão aqui hoje, também na
qualidade de depoentes dessa CPI, para ouvir esses depoimentos e, na medida do possível, darem as
respostas àquilo que cabe as suas secretarias para que a gente possa fazer o processo de diálogo
presente aqui.
A gente lembra que, regimentalmente, o depoente, a pessoa que for moradora, virá e fará o seu
depoimento livremente; mas, se tiver alguma pergunta específica a ser feita para um secretário, que o
faça por escrito para a gente encaminhar. Mas, a fala, o depoimento é absolutamente livre.
A ideia é que os depoimentos possam ter de quatro a cinco minutos. Então, para todos os que vierem a
fazer uso da palavra, quando chegar ao quarto minuto, eu acendo aquela lampadazinha e significa que a
pessoa tem um minuto para concluir o seu depoimento.
Eu vou chamar aqui a primeira pessoa que fará uso da palavra e já aviso quem é a segunda para já se
preparar e se colocar ali do lado para que a gente não perca tempo nesta questão colocada.
Então, eu gostaria de chamar o senhor Felipe Paiva, que é morador do Vidigal, que dispõe, portanto, de
cinco minutos e a gente vai avisar quando faltar um. E já é para se preparar também o André, que é
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membro da Associação de Moradores do Vidigal, que é o segundo a falar e que falará, portanto, em
nome da comunidade do Vidigal.
Muito obrigado, Felipe. Está aberto o microfone para você.
O SR. FELIPE PAIVA – Boa tarde a todos e a todas. Eu só gostaria de falar que a gente vive falando
que as favelas são áreas de risco. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro é uma grande área de risco. A
geografia da cidade já contribui para que possíveis desastres com relação à chuva, enfim, ao excesso de
calor façam com que aconteça isso. A gente tem casos como, por exemplo, em Bangu, onde caixas
d’água derretem por causa do calor excessivo. Ou, pegando o Vidigal, onde eu moro, que, com chuvas
fortes, tem áreas caindo.
A minha casa caiu e eu estava dentro. Isso foi no dia 6 de fevereiro às 22h15. Era um horário em que eu
estava tentando falar com a minha namorada e aí, por falta de área de internet e por falta de luz, eu não
consegui falar com ela.
No Vidigal, as sirenes não tocaram no dia 6 de fevereiro. Não tocaram por quê? Porque desde as 19
horas não tinha luz. Só que no dia 5 também choveu e tinha luz, mas, a sirene também não tocou. Então,
a gente ficou sem sirene tocar por motivo de falta de luz, desde o dia 6 até o dia 10 de fevereiro, no
sábado – se não me falha a memória – quando a gente teve o restabelecimento da energia.
Eu também queria falar que a gente tem esse problema com relação às chuvas na cidade desde muito
tempo. Tem relatos desde o ano de 1570 com problemas de chuvas fortes na cidade. São vários
escritores, enfim, pensadores, que já falavam sobre isso. E a gente vai passando, governo atrás de
governo, e esses problemas continuam, principalmente em áreas mais pobres, como favelas e periferias.
Eu fico pensando em falar agora com a Habitação, com a Secretaria de Assistência Social com relação,
por exemplo, aos aluguéis sociais. Eu estou recebendo aluguel social. Vou ser atendido durante um ano;
e depois disso?
Sobre a minha casa, foram dois técnicos da Geo-Rio lá. O primeiro disse que não tem possibilidade
nenhuma de reconstrução, que minha casa está completamente afetada. O segundo olhou com mais
calma, com mais carinho, com mais respeito, respondendo a todas as minhas perguntas, e disse que há,
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sim, a possibilidade de reconstrução, só que é necessário um laudo mais apurado. Esse laudo não tem
uma data, na verdade, para chegar e, enquanto isso, eu vou ter de ficar morando de aluguel e não sei
quando eu vou ter a minha casa de volta.
Eu fico pensando em todas as outras pessoas que passam pela mesma situação. Talvez eu tenha a
possibilidade de morar durante muito tempo vivendo de aluguel, mas e aquelas pessoas que não têm?
Como a Prefeitura, de maneira efetiva, objetiva, vai lidar com essa situação? Com R$ 400, não dá para
viver na cidade do Rio de Janeiro morando de aluguel! Não dá para morar em favelas da Zona Sul de
aluguel.
Então, como a gente, de maneira mais objetiva e efetiva, pode superar, talvez aumentar ou, de repente,
melhorar esse tipo de assistência? Porque as alternativas são receber um aluguel social ou ir para um
abrigo da Prefeitura. Geralmente, esses abrigos, casas ou condomínios da Prefeitura são em locais
muito distantes de onde essas pessoas que precisam ser atendidas moram.
Como a Prefeitura pode fazer um sistema, por exemplo, no Vidigal, dentro da própria comunidade, para
realocar essas pessoas que moram em áreas de risco, para espaços dentro da favela? Na verdade, o
que eu sinto que falta é uma vontade objetiva da Prefeitura. Não só dessa, de todas as outras que já
passaram; mas focando nessa, que enxugou o máximo possível os investimentos para essas áreas de
conservação. O que ela pode fazer de maneira objetiva?
Por exemplo, lá no Vidigal, no dia 6, para a Defesa Civil, por exemplo, ter chegado lá, ela teve de ser
auxiliada pelos mototaxistas, pelos moradores que trabalharam como voluntários, porque a gente não
teve a presença da Comlurb. Inclusive, o lixão produzido pela enchente ainda está lá. A gente não
consegue limpar, porque a Prefeitura não chega lá para limpar. A Comlurb não chega lá para poder fazer
essa limpeza.
Por exemplo, na minha rua, meu pai e a família dele toda e todos os outros moradores, que são 10 mais
ou menos, estão com virose, estão tendo “piriri”; enfim, estão com problemas de saúde por causa da
sujeira, por causa do excesso de lama que ainda está lá e também por causa do excesso de moscas.
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Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito agradecido. E gostaria, humildemente, de
uma resposta objetiva, prática e sem enrolação por parte da Prefeitura. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Felipe.
Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o senhor André, membro da Associação de Moradores do
Vidigal. A próxima será a Consuelo, moradora da Rocinha. Pode já se aproximar para falar depois do
senhor André.
André, o mesmo esquema: quando faltar um minuto, acende a luzinha.
O SR. ANDRÉ JOSÉ – Boa tarde a todos. Eu me chamo André, sou da área social da Associação de
Moradores do Vidigal.
Eu vi aqui, é o seguinte: uma favela faz parte do território da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a
gente não pode esquecer que nós somos todos humanos e eu não gosto muito de diferenciar isso.
Sendo do Leblon ou um morador da favela do Vidigal, acho que tudo compõe a cidade do Rio de Janeiro.
A questão do Vidigal, a questão da chuva, já há muitos anos, a gente vem batendo nessa tecla. O Vidigal
é um lugar muito vulnerável, como a Rocinha também é. Então, a gente está, essencialmente, numa
encosta em que o risco é um risco iminente. Vocês todos sabem que, no dia 6 de fevereiro, nós tivemos
uma tragédia e quase tivemos uma perda humana, de uma vida humana, que foi uma moradora; e na
Avenida Niemeyer, onde estava passando um ônibus, morreram umas duas pessoas. Então, a gente fica
se perguntando o tempo todo sobre essa prevenção. Acho que prevenção é execução. Se eu tenho um
problema, se eu tenho moradores, se eu tenho vidas humanas que moram ali, moram ali porque não
querem, é por necessidade. A gente não vive numa favela porque a gente quer, a gente vive por
necessidade.
Então, se houve um crescimento desordenado, se não houve uma política habitacional que fosse
executada, ou fosse feita ao longo desses anos, nós obviamente não teríamos essas perdas todas. E a
gente continua, eu todo dia que chove, todo dia que chove, a gente pede a Deus para que proteja essas
pessoas. Nós temos uma lateral da Avenida Niemeyer que, gente, é surreal. É surreal! É uma coisa que,
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se vocês forem olhar... Eu convido até vocês para irem lá, porque a qualquer momento é uma tragédia
tão grande que a gente fica sem saber o que fazer.
Nós tivemos dia 6, a presença, logo após a chuva, da Defesa Civil, que é um órgão que esteve presente.
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que é permanente lá dentro do Vidigal. Eles nos
atendem lá toda quarta-feira. A Geo-Rio, que esteve presente comigo. Nós fomos fazer o mapeamento
de todas essas áreas em que teve deslizamento, e eles estão muito preocupados. A Associação está
tendo acompanhamento com eles diariamente; eles estão fazendo uma limpeza do solo para poder,
primeiro, fazer essa análise de solo. Eles têm que limpar para poder fazer a avaliação da obra que têm
que fazer. Então, nós temos duas áreas em que eles nos falaram que já estão fazendo projeto. E nessa
última chuva agora de abril, em que houve um deslizamento, nós demos sorte que ninguém morreu
nesse dia, porque foi um deslizamento de 600 m, 700 m de extensão. As pessoas, quando nós
chegamos nesse local, no dia seguinte, estavam completamente desnorteadas.
Eu costumo falar que o Estado, essa ausência do Estado é o que faz tudo acontecer. Eu não sei se o
Estado sofre de falta de competência ou se ele simplesmente não dá muita importância para isso. Eu
acho que quando a gente elege uma pessoa, elege um vereador, elege um deputado, elege um
governador, elege um prefeito, se a gente vai lá e vota nessa pessoa, acho que a gente tem que ter uma
resposta.
Eu fico sempre me perguntando o que nós fizemos para o Estado para não sermos atendidos. Porque
não se dá importância. A gente tem uma demanda muito grande, uma parte migratória que cresce, a
favela cresce verticalmente. Ela cresce verticalmente. O saneamento básico é precário. O crescimento
ela não vai acompanhando, tanto da área da Cedae, da área de esgoto, tudo isso. Então, o Estado não
acompanha. E o Estado fica numa inércia. Sinceramente, para mim, isso é uma inércia. Eu acho que,
quando um prefeito entra para governar, ele tem que ter um olhar, um olhar com tudo. É olhar para a
geral, olhar para a favela, olhar para a burguesia, olhar lá para o Leblon, para Ipanema. Ele não tem que
ter essa diferença. Ele tem que olhar por todos.
Eu quero agradecer até a Defesa Civil, porque eles estão lá presentes. Toda vez que a associação faz
um pedido, eles vão lá para ver o que está acontecendo. A Geo-Rio veio para isso. Entendeu? Mas
estamos com três ou quatro áreas que eles se comprometeram a fazer, e estamos esperando. Eu quero
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uma resposta das Secretarias de Estado para ver se vão realizar, porque temos dois pontos que a
Geo-Rio disse que os projetos já estão prontos. Estou esperando mais três pontos que são pontos de
risco. Se algo não for feito, vai ter mais perda de vidas humanas.
Quero agradecer a presença de todos e por terem nos convidado a vir aqui e falar na CPI das Chuvas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, André. Desculpe eu ficar nesse papo chato
de ficar acendendo luzinha e pedir para dar tempo de todos falarem e podermos ouvir depois os
Secretários dentro do tempo.
Muito obrigado pela sua fala.
Gostaria apenas de registrar que acabam de chegar às minhas mãos as respostas da Rio-Águas, que
cobrei no início da Audiência. Chegaram aqui ainda faltando respostas de outras secretarias. Essas
respostas serão repassadas aos demais vereadores.
Aproveito para registrar e agradecer a presença da Vereadora Teresa Bergher, que é membro desta CPI.
É membro suplente, mas é mais presente do que os membros titulares.
Muito obrigado, Vereadora Teresa Bergher.
Vou passar a palavra para a Consuelo, que é moradora da Rocinha. Aproveito para chamar, para fazer
uso da palavra depois dela, a Vandinha, também moradora da Rocinha.
A SRA. CONSUELO PEREIRA – Boa tarde a todos. Meu nome é Consuelo, sou pedagoga. Quero
chamar atenção para o fato de que eu nunca havia tido contato com favela na minha vida antes de
chegar ao Rio de Janeiro. Eu cheguei ao Rio de Janeiro em 1993, e na Rocinha em 1994. Uma das
melhores coisas que aconteceram na minha vida foi ter ido morar na Favela da Rocinha. Eu sei que
existem pessoas que têm preconceito, mas tudo de bom que aconteceu na minha vida, o que me foi
reservado foi depois que fui morar na Favela da Rocinha.

A2-0147

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Eu quero registrar que estou em risco de deslizamento. É uma palavra tão irritante que até para
pronunciar dói. Faço parte de algumas organizações da comunidade há muitos anos, e me convidaram
para fazer a leitura. Vou tentar seguir algumas coisas aqui, vou ser breve, vou tentar respeitar o tempo.
Quero agradecer ao Vereador Tarcísio Motta. Sei que tem todo um grupo que lhe acompanha, mas eu vi
você lá em cima, de noite, depois de um dia de trabalho. Você me representa – como lhe falei naquele
dia –, porque eu não vi muita gente fazer isso.
Nós temos uma carta-aberta, que depois será entregue ao nosso Vereador Tarcísio Motta e ao grupo.
“Carta Aberta dos Moradores da Rocinha à Prefeitura do Rio de Janeiro
Nós, moradores da Favela da Rocinha, organizados a partir da luta coletiva, por meio dos movimentos
comunitários, vimos a público denunciar e expor nossas reivindicações em virtude do descaso e do
despreparo da Prefeitura do Rio de Janeiro, com vistas ao atendimento nas dimensões preventivas e
emergenciais, prestado aos moradores da Rocinha durante as fortes chuvas que atingiram a cidade nos
meses de fevereiro e abril.
Ao longo dos anos, a Rocinha tem sido castigada com desastres decorrentes das fortes chuvas, com
redução de intervalo entre uma e outra. Tivemos desastres nos anos de 86, 96, 2010, fevereiro e abril de
2019. Não por acaso, anualmente são aprovadas medidas e ações incluídas no orçamento público
municipal. As enchentes não são novidade no Rio de Janeiro. Há registros históricos e estudos sobre
essa questão e os mesmos apontam para a importância da implementação, no município, de políticas
públicas que possam garantir a proteção da população.”
Há uma série de coisas que já foram citadas aqui e não vou me ater a isso, porque será desagradável de
novo e o que a gente quer é que isso seja implementado e que as políticas públicas realmente possam
vir.
Sabemos que em 2014, os investimentos com relação às enchentes teria que ser de R$ 379 milhões foi
reduzido para R$ 66 milhões e por aí vai.
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O que eu quero chamar aqui a atenção é sobre os mutirões de limpeza que foram feitos por nós que
somos da comunidade. Nós fizemos o atendimento emocional, o atendimento de proximidade, de
acolhimento. Um grupo se manifestou e foi atrás, buscar soluções, foi atrás do Tarcísio, veio para
incomodar.
Por quê? Nós temos uma ação muito importante que foi conquistada a duras penas, que é o poder do
voto, não é? Principalmente o voto feminino. E, quando se trata do voto de comunidade, qual a diferença
que existe entre o voto de quem mora no asfalto e o de quem mora nas comunidades?
Nós precisamos dos nossos representantes. Não estou aqui querendo levantar bandeira política de
ninguém, porque nenhuma das letras do alfabeto que representam os políticos que são de legendas e
tudo o mais, terminam ficando sem fazer o que realmente é importante para nós. Não é?
Independe de ser da comunidade tal, de favela tal. Isso não está na minha maneira de pensar, sendo
levado em conta com relação à pessoa... desculpa, eu não lembro o nome, mas alguém falou em
questão de “cidade inteligente”.
Eu sou pedagoga, o Tarcísio é da educação também. A Educação sofre para caramba, gente! Não é só
no Rio! É em todas as cidades! No país inteiro!
Então, se não tem valorização da educação, onde é que está o planejamento inteligente das cidades?
Eu quero chamar a atenção para o seguinte: não adianta pensar em “cidade inteligente” para uma
parcela da comunidade. Ser inteligente é sobreviver, caminhar e ser digno. Isso está em falta.
E outra coisa que eu acho importante levar em conta é o seguinte: os anos passam e as tragédias
continuam. Topograficamente, o Rio de Janeiro vai sofrer. E as ações emergenciais são extremamente
importantes. Só que, historicamente, elas não são feitas. E eu não estou querendo chamar a atenção só
para o Crivella, não. Todos os outros que vieram antes deixaram muito a desejar.
Então, o Crivella é só mais um. E ele está pecando, porque a campanha dele foi “chegou a hora de
ajudar as pessoas”. Quais?! Porque tem muita gente que não está recebendo nada.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Consuelo...
A SRA. CONSUELO PEREIRA – Vou tentar ler rapidamente aqui para fechar, está bem?
Nós queremos em caráter emergencial equipes de mobilização intersetorial, diálogos entre o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), o apoio social e psicológico, porque nós não temos, Defesa
Civil, Região Administrativa (RA) e Secretaria de Habitação. Também queremos regulamentação
fundiária para garantia da posse e direito à moradia, solução efetiva para o problema de desabamentos,
como indenização, compra assistida ou reassentamento nos prédios abandonados do Centro, que
podem ser, sim, requalificados e destinados para a necessária política de moradia popular. Porque tem
muito prédio fechado aí que não é utilizado para nada e está desabando na Cidade.
E quer os projetos de melhorias urbanísticas, regularização fundiária, de produção de moradia popular
segura e a participação dos moradores na elaboração e em decisões, e também em questões relativas à
educação ambiental, com a proposta de que isso seja feito junto com as comunidades. Nós que estamos
lá sabemos o que pode ser feito.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado. Muito obrigado, Consuelo. Queria
agradecer pela tua fala. Queria pedir que, se você quiser deixar, inclusive, já uma cópia diretamente com
o Secretário em exercício da Casa Civil – que tem uma série de questões – acho que é importante.
Quero dizer que, quando eu estive lá na Rocinha nesse dia, à noite, eu aprendi muito. Foram vocês que
me ensinaram uma série de coisas quando eu estive lá. E o final da tua fala é importante para isso. Se o
Poder Público estiver atento para ouvir o que diz o morador, vai saber exatamente o que precisa ser
feito.
Muito obrigado.
Queria chamar para fazer uso da palavra a Vandinha, também moradora da comunidade da Rocinha.
Tem também cinco minutos. Pode subir. E, depois, logo depois, vai falar a Laura, moradora do Horto, da
comunidade do Horto.
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Vandinha, do mesmo jeito. Quando derem quatro minutos, eu aviso, eu ligo a luzinha vermelha, que vai...
aí tem um minuto para você encerrar, tá bom?
A SRA. VANDA VENTURA – Eu vou acabar em menos.
O SR. TARCÍSIO MOTTA – Pode abaixar um pouquinho o seu microfone... Isso, o Tomás te ajuda aí.
Obrigado. O microfone é seu.
A SRA. VANDA VENTURA – Meu nome é Vanda Ventura, sou mãe de três filhos e morei na Rocinha
até o dia 6 de fevereiro às 23h30 quando começou aquela chuva terrível. Naquele dia, caiu uma árvore
gigante em cima da minha casa, rachou a laje até o outro lado da casa e a água entrava por dentro. A
mesma quantidade que caía do lado de fora caía dentro da minha casa. Foi um momento desesperador.
Subi em cima da cama com a minha filha, ficamos juntas e não tinha um lugar na casa que não estivesse
molhado. Perdemos todas as nossas coisas. Fomos para um abrigo no dia seguinte. Chegou uma moça
lá em casa chamada Leinha junto com a Dona Antônia e quando elas chegaram eu fiquei sem palavras
por que nós somos esquecidos como se fôssemos invisíveis. Então, a Leinha me chamou para um
abrigo e eu fui com as minhas filhas. Fui sem nada, só eu, a minha fé e as minhas meninas. Quando deu
23 dias que estávamos nesse abrigo fomos convidadas a nos retirarmos de lá no prazo de 24 horas. Aí,
pensei: Meu Deus, não tenho casa, não tenho dinheiro, não sei para onde que eu vou com as minhas
filhas. Saí de lá, retirei as minhas poucas coisas que as pessoas me doaram no tempo em que eu estava
no abrigo e levei tudo para o meio da rua. Uma pessoa me viu lá parada no meio da rua, cobri minhas
coisas no meio da rua com uma lona e ela perguntou para mim para onde é que eu ia? Eu disse não sei,
mas que eu tinha que sair do abrigo. Nesse dia 6 de fevereiro não teve sirene tocando, não teve ninguém
direcionando ninguém para lugar nenhum porque isso não existe. Pelo menos, eu nunca ouvi lá no nº 99
da Rua 1. Uma moça me acolheu com minhas filhas na casa dela. A casa dela não tinha nada, vocês
imaginem; eu também não tinha. Estamos há três meses dormindo num lençol, num chão frio, é
desesperador. Na sexta-feira agora recebi o aluguel social de R$ 400,00. Quero fazer uma pergunta:
onde consegue uma casa de R$ 400,00?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dona Vanda, muito obrigado pelo seu depoimento. Essa
CPI quer ajudar para que não tenhamos mais situações como essa que a senhora descreve e cobrar
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responsabilidades sobre essa que a senhora tem vivido. Muito obrigado e toda a nossa solidariedade
aqui dos membros da CPI.
Queria chamar para fazer uso da palavra a Laura, moradora do Horto. E já chamar para se adiantar a
próxima, a Clarice, moradora de Barra de Guaratiba.
Mas, agora, a Laura também cinco minutos. Quando faltar um minuto a lâmpada vermelha acende.
A SRA. LAURA PAIVA – Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Estou, aqui, representando minha
comunidade, a comunidade do Horto. Queria agradecer a Mesa, ao Vereador Tarcísio Motta, ao relator
Vereador Renato Cinco, grandes apoiadores da nossa causa.
Queria dizer que quando escutamos o relato da Vanda, entendemos o quão sério de fato é o que vem
acontecendo nesse ano na Cidade do Rio de Janeiro. As chuvas, os desastres e todos os problemas da
Cidade são muito antigos. O colega falou que são centenas de anos, mas o que aconteceu nas últimas
chuvas eu arriscaria dizer que foi pior.
Existiram várias gestões da Prefeitura que de alguma forma ignoraram e prejudicaram o Rio de Janeiro,
isso é uma coisa constante. Mas, logo após as chuvas de fevereiro, não houve uma mobilização da
Prefeitura para tentar fazer com que não acontecesse de novo. Fui à Rocinha em fevereiro e vi as casas
debaixo de lama e quando vi na minha rua acontecendo exatamente a mesma coisa na comunidade do
Horto, vi que aquilo tudo podia ter sido evitado. Aquilo tudo podia ter... Foram cerca de 30 famílias da
minha comunidade que perderam tudo, tudo. Que apoio que essas famílias vão ter daqui para frente?
Tivemos casas destruídas. Como é que essas pessoas vão fazer para se reerguer? Nós ficamos uma
semana sem água e sem luz na Comunidade do Horto. As casas estavam debaixo de lama e os
moradores não tiveram nem mesmo o direito de ter água para limpar suas próprias casas.
Então, eu vim aqui representar minha comunidade e fazer essa denúncia. É da responsabilidade da
Prefeitura o que aconteceu na Comunidade do Horto. É da responsabilidade da Prefeitura a desgraça de
todas as famílias do Horto, da Rocinha, do Vidigal e de tantas partes do Rio de Janeiro.
E eu vim aqui para falar em nome da minha comunidade, mas também por entender que agora é o
momento da união de todas as comunidades do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que a cidade é
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uma área de risco. Mas é sempre nas comunidades e nas favelas que a gente é ignorado. É lá que a
ajuda não chega. É lá que não tem ninguém querendo cuidar das pessoas.
Então, quando eu falo aqui em nome da minha comunidade, eu quero também fazer uma denúncia sobre
o Rio dos Macacos, que corta o Horto e vai até a Lagoa, através das comportas. Durante as chuvas, os
moradores disseram que aconteceu algo que nunca aconteceu antes: o rio parecia voltar para trás, a
direção do rio foi modificada. Acreditamos que as comportas da Lagoa não foram abertas. Não temos
certeza disso, mas acreditamos que as enchentes, que são normais no Jardim Botânico, mas não são
comuns no Horto, aconteceram por conta disso; por conta de um erro.
Nós não temos nenhum tipo de aviso na comunidade, nós não temos sirene. Nós não tivemos nenhum
tipo de apoio. Até mesmo uma árvore que ameaçava matar uma família, que poderia cair a qualquer
momento, demorou mais de uma semana para a equipe dos bombeiros chegar até lá, porque eles diziam
que estavam muito atarefados com todo o resto da cidade. Entendemos, mas como a Prefeitura do Rio
de Janeiro não consegue se organizar para atender todas as pessoas?
Como uma comunidade fica uma semana sem luz e sem água? Como é que a gente não tem apoio
nenhum, ajuda nenhuma? E a gente vê isso acontecendo em todos os lados da cidade. Eu fico
imaginando os meus companheiros da Rocinha, que tiveram tanta desgraça em fevereiro; tiveram de
novo; e não têm ajuda. Nós não temos ajuda.
Nós precisamos que a Prefeitura atenda aos pedidos de ajuda, com responsabilidade. Nós entendemos
que, sim, existem vários tipos de informações, mas essa informação não só não está chegando...
O que a gente faz depois da desgraça? O que a gente faz depois que perdeu tudo? O que a gente faz
quando a nossa casa está debaixo de lama? Eu vi meus vizinhos de anos destruídos, chorando na
calçada, limpando as casas com água de esgoto. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem
imaginar perder tudo? As pessoas não tiveram para onde ir. Foram para casa de parentes. As pessoas
estão totalmente desnorteadas e em risco.
Então, eu estou aqui falando em nome de todas as pessoas da minha comunidade para dizer que a
gente está junto. A gente está fazendo mutirão, a gente está resistindo, porque é só assim que a gente,
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das favelas e comunidades do Rio de Janeiro, consegue se erguer: por nós mesmos. Porque, se
depender da Prefeitura, do jeito que está, a gente nunca vai ter ajuda nenhuma.
Obrigada, gente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Laura.
Queria chamar, para fazer uso da palavra, Clarice, moradora de Barra de Guaratiba, e logo depois, falará
Rossilane, também de Barra de Guaratiba.
Clarice, mesma história, cinco minutos. Quando faltar um minuto, a gente avisa. Muito obrigado pela sua
presença.
A SRA. CLARICE DE BARROS – Muito boa tarde. Boa tarde a todos os presentes aqui.
Eu vim aqui para mostrar o que aconteceu com a minha família e o que pode acontecer com a
comunidade de Barra de Guaratiba. No dia 6 de fevereiro, aproximadamente 8h40, 8h45, uma árvore
gigantesca deslizou por conta do vento e por causa do terreno, que estava bem encharcado, atingiu a
casa do meu tio. Nessa tragédia, o que acontece? Foram levadas três vidas: o meu tio Aldo, a minha tia
Isabel e o meu primo Mauro, de 32 anos só. O que acontece? Foram levadas as vidas deles. Todos aqui
– é recorrente – perderam tudo.
Infelizmente, perderam tudo, mas esses perderam a vida e não têm como recomeçar de novo. O único
sobrevivente dessa tragédia é meu primo Arthur, que ficou 39 dias hospitalizado, no Hospital Lourenço
Jorge, com várias fraturas na perna. Ele está tendo muita dificuldade agora. Ele está morando na casa
da madrinha, em Campo Grande, em um lugar plano e adaptado para ele, por conta de outros motivos.
Porém, o Arthur, o único sobrevivente da tragédia, não está tendo assistência da Prefeitura na área da
Saúde, bem como no tocante à reconstrução da vida dele também.
Os amigos se mobilizaram, fizeram uma vaquinha online, e ele está contando com essa ajuda. Ele não
está recebendo nada, nenhum tipo de pensão do pai. O pai era funcionário público civil aposentado, e
ele não está recebendo nenhum tipo de ajuda.
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A nossa localidade, Barra de Guaratiba, para quem não conhece, é uma área de muitas encostas, de
frente ao mar. Não existe violência ainda. Um dos últimos redutos que a violência ainda não chegou,
graças a Deus, somente a Deus. É um lugar que, realmente, a topografia, o relevo, tudo leva ter
deslizamentos.
A primeira coisa que eu questionei à Defesa Civil, que eu assinei o laudo de interdição da minha casa,
foi: por que não existem sirenes na Barra de Guaratiba? “Ah, porque esse tipo de coisa não acontece” –
foi a resposta. Não acontece, uma vírgula! Já aconteceu em alguns lugares, sim. Na comunidade Pedra
do Urubu, já aconteceu; no Canto da Praia, já aconteceu também. E, inclusive, no nosso terreno já
aconteceu, em 2010, naquela chuva que acometeu toda a cidade do Rio de Janeiro e Região Serrana.
Parte da frente da casa da minha tia – meu avô ainda era vivo – cedeu. A Defesa Civil foi lá com a fita e
interditou a casa. Até hoje está interditada. Não houve nenhum tipo de retorno. O meu tio falecido, junto
com o meu pai e alguns amigos se juntaram, passaram uma lista para os amigos e conseguiram reunir
material. Eles foram denominados “Defesa Se Vira”, que seria a Defesa Civil dos pobres, a defesa civil
que “meteu a mão” lá e fez. A “Defesa Se Vira”, meu tio, meu pai e alguns amigos fizeram um muro na
parte da frente. Esse muro, com essa chuva que teve, ficou completamente intacto. Foi uma obra que
não teve laudo, não teve engenheiro, mas está lá, resistiu bastante. E, no mesmo terreno – só que dessa
vez foi numa outra parte –, a Defesa Civil foi lá e interditou. Mas, na época, não tivemos a presença de
geólogos nem nada mais.
Encurtando a situação. O relevo da Barra de Guaratiba é suscetível a isso. Nós não temos trabalho de
prevenção, como todas as comunidades que eu estou vendo aqui. Não há o trabalho, não há geólogo
instruindo as pessoas. Não há um trabalho feito nas escolas também, que deveria ser feito, de ensinar as
crianças qual o tipo de relevo em que elas se encontram, onde elas moram.
Outra coisa que está incomodando a gente: nosso terreno está tendo assistência da parte de obras da
Prefeitura. Estão fazendo um muro de contenção perfeito. Foi por isso que a gente lutou. Mas a gente
está com um problema maior, que é: eles estão fazendo as obras, mas os escombros continuam lá. As
casas interditadas ao redor continuam interditadas. Só que na casa da minha tia Alaíde, que se faz
presente aqui, não removeram ainda a lama. Ela, para ter acesso a casa, vai com a cara e com a
coragem para resgatar os seus móveis. Não está tendo o trabalho de remoção dessa lama ainda. E os
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escombros da casa colapsada continuam no mesmo lugar, trazendo à gente lembranças horríveis de três
vidas que se foram.
Gostaria de cobrar a resposta de por que esse tipo de coisa não está sendo feita, a remoção dos
escombros. A gente gostaria de saber isso. E, infelizmente, toda vez que chove, nossa família, como
todas as famílias da Barra de Guaratiba, lembra que a qualquer momento pode acontecer tudo de novo.
Qual será a próxima família? Nós não queremos saber e nós não queremos mais ter esse tipo de
insegurança.
Muito obrigada a todos. Boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Clarice.
Não só para Barra de Guaratiba, mas para várias das comunidades onde a CPI realizou visitas, nós
fizemos uma série de ofícios solicitando providências desse tipo de situação que a moradora Clarice
apontou agora e, depois, na medida em que os ofícios tiverem sido respondidos, vamos dando ciência
aos próprios moradores.
Queria destacar também que havia a perspectiva de que as respostas da Seconserva chegassem hoje
pela manhã em nosso gabinete. Como eu estava por aqui, não tinha visto chegar ainda. De qualquer
forma, acaba de ser entregue uma cópia das respostas da Seconserva ao questionário por nós
apontados.
Queria chamar para fazer uso da palavra a Senhora Rossilane da Silva, que também é moradora de
Barra de Guaratiba, e, logo depois, falará Ana Flávia Romão, moradora do Jardim Maravilha.
A SRA. ROSSILANE DA SILVA – Boa tarde e obrigada. Desculpe pela voz, estou rouca.
Sou Rossilane, moradora de Barra de Guaratiba há 31 anos. A minha casa, desde o ano passado, eu
chamei o pessoal da Prefeitura e da Defesa Civil, e eles estiveram lá no início de outubro do ano
passado, fizeram a inspeção da casa, avaliaram a casa, falaram que tinha que ser feito um muro de
contenção; porém, não podia ser feito naquele momento, naquele mês, porque era mês de eleição, mas
novembro, dezembro e janeiro não são meses de eleição. Fiquei esperando, cobrando, mandando
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mensagem, ligando, correndo atrás e nada foi feito. A única coisa que me falaram foi que “o papel subiu”.
Subiu para onde? Que papel?
Este ano, dia 6 de fevereiro, graças a Deus não aconteceu nada dentro da minha casa, mas corre risco
de acontecer, de vir abaixo, porque parte do barranco desabou, tanto na parte de trás da minha casa,
junto com pedras, tanto na parte da frente. A Defesa Civil esteve na minha casa. Eu acionei a Defesa
Civil pedindo socorro, ficando em cima dela, alegando que só foram na minha casa porque eu descobri
que ia ter uma reunião na Comlurb, e eu fui até lá, pedindo “pelo amor de Deus, me ajuda, antes que
aconteça alguma coisa”.
Aqui está o ato da Defesa Civil. Minha casa está interditada; não só ela, como também a casa da minha
avó, que tem 90 anos, onde mora o meu tio, que tem problemas psiquiátricos e auditivos, onde mora
minha tia que tem problema de epilepsia e também tem problema auditivo, minha outra tia que tem
problema mental e também tem problema auditivo. Então, tenho três pessoas na minha família que não
escutam. A minha mãe mora com eles para ajudar. Se o morro vier abaixo, aquelas pedras rolarem,
ninguém vai ouvir e eles vão morrer.
Nós conseguimos uma casa para colocá-los, sendo que alegaram que a minha avó, por ter três pessoas
que recebem uma ajuda do governo, não tem direito ao aluguel social. Nós não temos condição de pegar
R$ 1200 do nosso bolso para pagar um aluguel social para minha família. Hoje, nesse momento, a minha
avó com os meus tios se encontram na casa interditada. Estão dizendo que, se não saírem, eles vão
levar minha família para o abrigo.
Chegou essa carta em minhas mãos alegando que eu é que tenho que fazer a obra da minha casa. Está
aqui: “Vossa Senhoria”. Por que eu tenho que fazer a obra da minha casa? Não está especificando o
porquê, e eu quero resposta. Não sei de onde veio essa carta, não relata, aqui só está o carimbo do
engenheiro e não diz por que eu tenho que fazer a obra da minha casa.
O engenheiro da Geo-Rio, juntamente com a Defesa Civil e a Prefeitura, esteve na minha casa, em
fevereiro. Eles fizeram a vistoria, mapeamento, falaram que tinha que fazer um muro de contenção,
porém eu tinha que ter ajuda de um vereador. Se eu fosse amiga de um vereador, tivesse contato com
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um vereador, eu iria conseguir. Eu tenho que acionar o governo para me ajudar, um vereador para me
ajudar? Não!
Aqui está essa carta, e eu quero resposta. Por que não vão poder fazer essa obra na minha casa? Na
casa do Alcir, conhecido como Cacareco, que está aqui presente, também teve desmoronamento, ele
que teve que tirar as encostas de lá. Foi acionada a Prefeitura, foi acionada a Comlurb, e ninguém até
hoje apareceu. Também têm pedras rolando, também tem lá perto do mercado, ali na padaria, na Rua
Almirante Carlos Tinoco caíram pedras. Gente, ninguém está indo ver, ninguém está indo nos ajudar, a
gente está sem resposta, a gente está sem ter o que fazer.
No caso, eu fiquei sabendo que eu tenho que tirar o dinheiro do meu bolso para poder fazer a obra.
Quero perguntar: será que isso é a realidade do Brasil? Será que é essa ajuda que a gente tem que ter,
a gente mesmo tem que se ajudar? A gente não tem o direito de recorrer, de pedir ajuda aquele que está
ali para ajudar, que pode ajudar, mas que não quer?
Então, eu só quero essa minha resposta. Agradeço a todos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Rossilane. Assim como no caso da Clarice,
em uma série de questões nós também encaminhamos ofícios sobre essas questões que a Rossilane
apresentou aqui. Muito obrigado pela sua presença.
Quero chamar para fazer uso da palavra, a Ana Flávia Romão, que é moradora do Jardim Maravilha,
geógrafa formada pela PUC-Rio, inclusive com pesquisa sobre riscos associados às chuvas. Logo
depois, também falará o morador do Jardim Maravilha, Senhor Wesley. Por enquanto, a Ana Flávia tem
cinco minutos; te avisaremos quando chegar a quatro minutos. Obrigado.
A SRA. ANA FLÁVIA ROMÃO – Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Sinto-me
privilegiada por estar aqui representando os moradores do Jardim Maravilha. Infelizmente, a grande
parte da população não ficou sabendo dessa Audiência Pública e não pode estar aqui presente.
Guaratiba, e a Região Administrativa como um todo, é cercada pelo Maciço da Pedra Branca; também é
cercada pela Serra de Paciência. São fatores físicos de natureza que propiciam que aquela região se
torne uma região alagada. Segundo a literatura, o Rio Piraquê e o Rio Portinho eram navegáveis por
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grandes embarcações há muitos anos e, atualmente, nesses rios, eu acho que não passa nem uma
embarcação pequena de um pescador. Então, são canais que estão totalmente assoreados. Como
podemos encarar sempre como uma chuva atípica nessas condições dessa localidade?
Tudo bem, Guaratiba é uma região de baixada, é uma região alagada, tem dinâmica com o mar, tem
dinâmica com os manguezais ali, mas nós estamos aqui também para dizer que a Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro legitima para que essas tragédias aconteçam. A obra, que todos conhecem, do
Corredor do BRT TransOeste foi feita sobre terreno que não teve uma drenagem eficaz e suficiente para
que aquela obra fosse feita ali – foi feita num nível mais alto do que o nível das casas onde encheu.
Todo mundo aqui falou sobre deslizamento. Em Guaratiba, nós encaramos as enchentes e inundações.
Eu fui com alguns moradores e, aonde eu consegui chegar, tinha água na minha cintura. Então, tinham
crianças que não conseguiram sair de lá a não ser por barcos. Vetores como leptospirose, vários tipos de
doenças, a população está enfrentando lá. Ontem, eu fui até a Clínica da Família tentar marcar um
atendimento e a data mais próxima é 26 de junho. Como que essa população vive, sobrevive, nessas
condições, gente? Não é possível!
Guaratiba está inserida na Área de Planejamento 5.0 da Cidade do Rio de Janeiro, que é para onde
estão destinadas as maiores obras de habitação da cidade. A região administrativa contempla os bairros
de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Sepetiba. O Jardim Maravilha é uma localidade
pequena dentro da região administrativa, mas ali é legitimado pelo estado, sim, é legitimado pela
Prefeitura, sim, porque há projetos de arruamento e pavimentação, porém não respeitando os limites
físicos naturais da região. Existe literatura. A universidade produz conhecimento acerca disso. Eu sou
pesquisadora desde 2012. Pesquiso a respeito das enchentes em Guaratiba. Existem centenas de
trabalhos sobre a região administrativa. Então, literatura tem; trabalho tem. Geógrafos, geólogos,
arquitetos, historiadores têm produção acadêmica, têm trabalhos competentes. O que está faltando em
Guaratiba?
Eu venho, aqui hoje, representando os moradores que, na sua maioria, não moram em uma área de
risco porque querem, mas porque é onde sobra para morar; onde sobra para habitar. Eles estão no limite
da cidade. Jardim Maravilha, Guaratiba. Eu cheguei à faculdade e ninguém sabe onde fica; ninguém
sabe onde se encontram essas pessoas. Depois que os holofotes acabam, depois que a imprensa sai,
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só sobra, como os colegas falaram, a solidariedade dos próprios moradores para fazer com que a
população se reerga.
Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade; eu gostaria de agradecer pela disposição de fazer
essa CPI; e de agradecer também por eu estar, aqui, representando os moradores. Então, tenham um
olhar, uma atenção com os moradores de Guaratiba.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Ana Flávia.
De fato, o que tem ressaltado, inclusive desta audiência, é essa profunda solidariedade entre os
moradores, o que permite, tantas vezes, evitar e superar tragédias que deveriam ter sido evitadas
também pelo Poder Público.
Eu queria chamar para fazer uso da palavra o Wesley, que é morador do Jardim Maravilha, e, logo
depois, Adriana Rodrigues, que é moradora de Sepetiba.
Então, agora, o Wesley, com cinco minutos de fala, no mesmo esquema. E, depois, Adriana Rodrigues,
moradora de Sepetiba.
O SR. WESLEY PIEDADE – Boa tarde a todos.
Estou representando o Jardim Maravilha e estive, digo que infelizmente, diretamente em contato com a
realidade do bairro, principalmente na área mais afetada, que foi a área denominada Área das Casinhas,
que, cada vez mais, vem crescendo.
Gostaria de citar algumas questões para exemplificar que não foram apenas a perda de bens materiais.
Houve a perda de identidade, a perda da dignidade – direitos básicos e imprescindíveis à sobrevivência.
Eu poderia dizer para vocês que, por pouco, eu poderia ter sofrido com a enchente. Moro próximo à
ponta do rio – ou valão, como quiserem considerar. E, por pouco, a água chegou próximo ao portão do
projeto, que, ao mesmo tempo, é a residência onde minha mãe, de 72 anos, mora e passa a maior parte
do tempo na residência, sozinha. Mas não tive o mesmo sofrimento de muitas famílias, principalmente da
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Área das Casinhas, que tiveram que sair das suas casas de inúmeras maneiras, dentro de caixas
d’água, por exemplo; com água no pescoço.
Mas também vi uma comunidade unida, solidária. Mesmo aqueles que perderam alguma coisa naquela
enchente, por um momento, eu vi pessoas esquecendo o que perderam e se unindo em favor daqueles
que psicologicamente se encontravam abalados; que não tinham forças. É algo recorrente. Todo ano, a
mesma situação.
Também quero citar para vocês que, em alguns momentos, vi tudo como um filme, na verdade, cada
detalhe – mulher dando à luz criança na comunidade, em meio à tamanha calamidade. Senhora de idade
sem família, dentro de casa, sem se locomover, sem poder sair da sua casa para poder pegar nem que
fosse uma quentinha que estava sendo entregue na porta da sua residência diante do desastre.
Porém, eu vi uma comunidade solidária, mais presente que o próprio Estado, mais presente do que o
próprio Município. É muito fácil ficar dentro da sala, no ar condicionado com a canetinha... É muito fácil.
Basicamente, diria o antropólogo de gabinete, vou mandar um encarregado. Vou mandar alguém para
pisar na lama, mas, eu não quero sujar os meus pés.
Mas, eu digo a todos aqui que a vida sobreviverá. Eu tenho plena certeza e eu tenho essa esperança de
que ela permanecerá intacta, inabalável, ainda que casos trágicos como esses levem até à perda de
algumas vidas, até que, em algum momento, algo seja feito. Vi equipes presentes na comunidade,
atuando, mas, sem materiais, sem transporte, andando de ponta a ponta no Jardim Maravilha, a pé, que
não é pequeno aquele lugar. Mas, mesmo assim, eram humanizados, com empatia, ouvindo os
moradores. Não é algo atual. Não é algo atual.
Eu acredito na prática dialógica. É preciso que ambas as partes, Estado, comunidade e município, enfim,
sentem e haja um diálogo para que se estabeleça uma compreensão e cheguemos a uma solução que
não seja provisória, mas, eficaz.
Obrigado a todos.
(PALMAS)
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Wesley pela sua fala. Eu queria chamar
para fazer uso da palavra a Adriana Rodrigues, moradora de Sepetiba, e, logo depois, falará o Senhor
Antônio, membro da Comissão de Moradores de Rio das Pedras.
Agora, Adriana, você tem cinco minutos. A luzinha vai acender quando estiver com quatro. Muito
obrigado pela sua presença.
A SRA. ADRIANA RODRIGUES – Eu que agradeço. Agradeço em nome de Sepetiba e Guaratiba. Ali,
basicamente, é uma única região. Guaratiba é uma região muito grande e parece que, depois que se
atravessa o túnel do Recreio que o liga a Guaratiba, parece que a vida humana ali perdeu o valor.
Parece que só moram pessoas dignas e humanas até o Recreio.
Quando se atravessa o túnel, é sucateado desde os transportes, as moradias e as vias. Ali o
saneamento é totalmente precário e não se trata de uma região com poucos habitantes. É uma região de
crescente número de habitações, sem planejamento.
De onde eu estou falando é praticamente de onde eu moro, próximo ao BRT Pingo D’Água, e ali foi
construído um depósito enorme. Eu já procurei saber. Já bati muitas vezes ali para saber quem é o
proprietário. Rege-se que é um vereador, mas, não podemos afirmar. Essa mesma pessoa ou seus
engenheiros taparam ali uma passagem pluvial. E a rua se tornou um rio.
Eu deixei com a Clarice e vou mandar para o e-mail da CPI vídeos e fotos comprovando que aquilo ali
virou rio, a ponto de o BRT não poder passar. O BRT é um transporte muito alto. Quando não passa o
BRT, não passa mais nada. As ruas viraram rios.
Eu, graças a Deus, não perdi nada! Mas, eu choro pelos que perderam. A vila ao lado teve 1,5 m de
água dentro das casas. Então, são coisas graves. As pessoas perderam tudo. É muito importante a CPI
que o Tarcísio Motta e o Renato Cinco estão fazendo, mas isso deveria ser trabalho da Prefeitura, ir
ouvir essas pessoas. Formar uma comissão, um mutirão de urgência. Quando se trata de vidas em risco,
isso se chama urgência. O nome disso não é desastre, é descaso.
Eu gostaria de perguntar para o Alexandre, que está aqui como representante da Prefeitura, como é que
pode ter havido avanços se os investimentos foram cortados? Isso só pode ser milagre de alguma igreja
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do pastor em questão. Essa é uma resposta que nós exigimos: como pode haver avanços se os
investimentos não correspondem?
Outra coisa é que há poucas pessoas aqui, mediante o número de vítimas. É muito importante que se
forme uma comissão para visitar esses lugares, ver e ouvir essas pessoas, porque eu sei que Tarcísio
Motta bota o pé na lama, a mão na massa, mas a maioria que está nos cargos não faz o seu trabalho
devidamente, junto com a população. Você só compreende quando convive. Então, é muito interessante.
Eu peço, encarecidamente, porque, quando afeta a mim e aos meus vizinhos, alguns estão aqui, afeta
também toda a população.
O direito de ir e vir, ali, é cassado. As pessoas não podem passar. Ali é uma via que liga a Santa Cruz.
As pessoas ficam ilhadas no BRT Pingo D’Água. Então, depois, eu gostaria de, junto com o Tarcísio,
conseguir descobrir quem foi que tapou essa via pluvial; para que ela seja desfeita. Ou que seja feito
outro caminho para esse rio, porque rua não é caminho de rio.
E visitar também as outras regiões de Sepetiba. Nós temos endereços – podemos passar para você e a
comissão, Tarcísio – que ainda estão debaixo de lama, porque ali era mangue; como a companheira,
que eu acho que é geóloga, falou do Jardim Maravilha. Eu visitei o Jardim Maravilha, porque, nessa
hora, sobra a gente pela gente.
A gente tem um núcleo muito atuante. Aliás, temos dois: Instituto Civitas e Núcleo Guaratiba-Sepetiba.
Através do último, fomos visitar o Instituto desse menino que terminou de falar aqui. Eu falei com a sua
mãe. Nós fomos levar a doação. No fim das contas, só sobra a gente para socorrer a gente mesmo.
Mas, na hora de pagar impostos, na hora de taxar os nossos IPTUs altíssimos, que já estão sendo
taxados ali, a Prefeitura aparece e aparece sobrevoando, para não ter nem contato com a gente, para
não saber das nossas necessidades. Os IPTUs ali são feitos por estimativas, por alto, por drone, por
helicóptero, eu não sei o que usam, mas às nossas casas não vão. Quer dizer, para fazer mapeamento
dos nossos impostos, a Prefeitura serve; mas na hora de nos socorrer, principalmente, no que é básico...
Nós estamos falando de saneamento básico, que interfere na vida das pessoas, que mata e assassina
pessoas.

A2-0163

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Quando acontece uma catástrofe dessa, são assassinados, porque elas poderiam ser prevenidas.
Poderia, realmente, na ação, haver um exercício de prevenção. Não está havendo cura. Não houve
prevenção, e não está havendo cura dessas pessoas. Quando a gente fala em cura das pessoas,
começa do atendimento psicológico e o atendimento básico dessas pessoas. Então, a gente está
clamando socorro na região de Guaratiba. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Adriana.
Desculpa esse meu papel chato de ter de ficar alertando sobre o tempo.
Queria passar a palavra ao senhor Antônio, membro da Comissão de Moradores de Rio das Pedras, e
depois chamar para fazer uso da palavra o senhor Antônio Carlos, morador do Cosme Velho.
Então, são dois Antônios, mas agora, primeiro, o Antônio de Rio das Pedras, que dispõe de cinco
minutos também.
O SR. ANTÔNIO CARDOSO – Boa tarde a todos. Boa tarde ao Presidente da CPI e ao Relator, que é o
Renato Cinco. E boa tarde a toda Secretaria do nosso Prefeito. Eu queria saudar também a presença do
Vereador Reimont, que sempre está presente.
Eu queria falar para vocês o seguinte: eu sou da Comissão de Rio das Pedras. Me chamo Antônio.
Agora, eu tiro um minuto do meu tempo para a gente ficar em silêncio pelas vítimas das enchentes da
Muzema, aquele rapaz da Rocinha, do Morro da Babilônia, da Pedra de Guaratiba. Eles são vivos ainda.
Eles morreram para nós, mas para Deus eles existem. Está bom?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Mesa acolhe o pedido, vamos fazer um minuto de silêncio
por todas as vítimas das enchentes neste ano.
(Faz-se um minuto de silêncio)
O SR. ANTÔNIO CARDOSO – Bom, gente, eu estou aqui porque fui convidado pelo meu amigo Tarcísio
Motta e pelo Renato Cinco para fazer parte desta CPI das Enchentes, que, infelizmente, foi um ato
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considerado pela chuva de fevereiro, mas que veio como um exemplo das chuvas de abril, em que
houve muitas vítimas.
Então, eu quero falar do meu Rio das Pedras, mas também quero falar do Rio de Janeiro inteiro. Até
porque hoje o Rio das Pedras se encontra, para o Prefeito, em um estado habitável. Por que não está
em estado habitável? Porque está abandonado pelo poder público. Para vocês terem uma idéia, eu
tenho uma Rua do Amparo, há três anos, que continua cheia d’água. Em frente às Casas Bahia, tem a
Rua Pinheiro, que continua cheia d’água. Por que está cheia d’água? Por falta de manutenção e
saneamento nas áreas de galeria. Foi feito de 2001 a 2009, no mandato do Prefeito Cesar Maia; nunca
houve uma manutenção. Galeria fechada de 200 m dentro da comunidade.
Hoje eu presenciei uma parte da área que está descoberta, que fica entre o Rio das Pedras e Jardim
Clarisse – eles tiraram 19 caminhões de areia de dentro. Então, imagina como é que está a galeria lá de
dentro da comunidade. Hoje nós só temos 30 cm de uma galeria que era de 3,20 m de profundidade.
Então, eu queria falar o seguinte: não quero citar para ninguém, só para a equipe do nosso Prefeito. No
caso, para o Secretário de Conservação do Rio de Janeiro, eu queria saber onde é aplicada a verba de
conservação da cidade. Eu estou há 20 anos com uma obra dentro do Estado do Rio de Janeiro, que foi
feita pelo Prefeito Cesar Maia, e até hoje nunca houve uma fiscalização, nem uma limpeza e nem
saneamento de nada lá dentro. Como é que pode uma comunidade resistir como o Rio das Pedras está
resistindo? Quando acaba, o Prefeito ainda fala que o Rio das Pedras não tem jeito, porque o solo é
podre. É podre mesmo! É podre, e tanto como quem pisa por lá também, porque na época da campanha
política ele sabe andar lá dentro! Meu irmão, a gente tem que valorizar a pobreza, porque somos nós que
trabalhamos para todos!
Outra coisa que eu queria falar para vocês: é um desrespeito o que eu vi no dia da enchente. Uma
repórter da Rede Globo, perguntando ao Prefeito onde estava a equipe dele de acompanhamento das
enchentes, sabe o que foi que ele falou? Disse que esse pessoal é terceirizado, e que chamam quando é
preciso. Está certo isso? Quero que digam que é mentira minha! A Rede Globo tem essa filmagem. É
certo um Chefe do Município, um Prefeito, que é responsável por tudo de bom e de ruim que tem dentro
da cidade, falar isso? É falta de administração e de ser uma pessoa presente no nosso município.
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Eu não falo escondido, não! Sabe por quê? Chama-se falta de gestão. Por que é falta de gestão? Quem
tem que dar ordem na minha casa sou eu. A cidade é comandada pelo Prefeito, e para isso existem os
secretários todos da Prefeitura, mas a gente tem que saber administrar. Não é chegar e querer condenar
as coisas sem ter motivo. Vocês acham que numa condição daquelas em que o rapaz caiu de uma moto,
em Botafogo, ou São Conrado, ali, caiu da moto, tinha ido comprar carne para o aniversário dele e cai da
moto, e a enxurrada leva – o que vocês acham? Isso é falta de responsabilidade do Chefe Político da
nossa Cidade.
Gente, só tenho que agradecer pelo meu desabafo. Alguém tem que falar – e quem falou fui eu! – e
quero que todo mundo tenha consciência do que aconteceu.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao Senhor Antônio Carlos, morador do Cosme Velho, eu gostaria de registrar
a presença dos meus companheiros Vereadores aqui da Câmara: meu companheiro Babá, do Psol; e o
companheiro Reimont, já registrado anteriormente pelo Senhor Antônio Carlos. Agradeço pela presença.
Já agradeci a presença da Teresa Bergher e do Renato Cinco, que estão aqui também nessa nossa CPI.
Com a palavra, o Senhor Antônio Carlos, morador do Cosme Velho, que está acompanhado pela
Senhora Maria Lobo. Para registrar inclusive na ata. Cinco minutos para o seu depoimento, já
agradecendo a presença dos dois.
O SR. ANTÔNIO CARLOS GUEDES – Obrigado pela oportunidade. Se não tivermos uma verdadeira
política de habitação, saneamento, educação e transportes, teremos outras audiências em 2020, 2021 –
e por aí vai.
O que me traz hoje aqui, a razão de estar aqui é trazer um documento. Eu tenho uma vivência, desde
1966, com relação às chuvas. Fui morador de Santa Teresa, de Laranjeiras e do Flamengo. Fiz um
relatório para a IV Região Administrativa, que trago aqui, com mais alguns dados, que mostram que há
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desinteresse e descaso não só nas zonas carentes. Que todos tenham certeza disso: nas áreas ditas
desenvolvidas também temos vários problemas. Eles estão aqui, documentados.
Foi falado e questionado se as comportas foram abertas de determinada região. Eu posso dizer e provar
que as comportas de uma estação de tratamento no Rio Carioca – a UTR do Rio Carioca – está sem
motor há mais de 10 anos. O funcionário tem que atravessar em cima de um perfil de 30 cm – imaginem
em um dia de chuva, com o rio passando embaixo, com 300 metros submersos até a foz, para puxar um
trifor. Então, essa comporta não é aberta. Não sei a da Lagoa foi ou se outras em outros lugares não
foram.
O Rio Carioca foi transformado em um esgoto. Mas como? A maior infraestrutrura sanitária do país, se
não for a maior é uma das maiores, é o interceptor oceânico que nasce ali na Glória e que desemboca
no emissário submarino de Ipanema. Se nós não acertarmos o saneamento dessa área, não se iludam,
porque não vai se resolver em lugar nenhum! Aqui está a maior fonte pagadora. Aqui está uma
concentração da população. Temos tudo para resolver.
São poucos metros de tubulação para desviar o que está sendo jogado no Rio Carioca, e indo poluir a
Baía de Guanabara, para resolver o problema. Temos um grande problema que é a Elevatória Posto 5,
de Parafuso. Ela é provisória desde o dia em que foi inaugurada, isso há 40 anos!
Então, o problema é estrutural. Tem que haver um novo pensamento, um novo comportamento dos
gestores em nível municipal, estadual e federal. Se isso não acontecer, eles vão mudar e nós também,
mas com as mudanças climáticas. Aí será o caos geral.
A SRA. MARIA LOBO – Bom, quero parabenizar a iniciativa da CPI e, como cabe falar em propostas, eu
pensei em propostas mais gerais para a cidade.
Eu faço parte desses movimentos, que é o “Carioca, o rio do Rio”, sou membro, como o Antonio. Sou do
Comitê da Baía da Guanabara e sou conselheira do Parque Nacional da Tijuca, mas vou falar aqui como
socióloga urbanista para a cidade em geral.
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Estamos em uma casa legislativa. Então, eu sugiro que, nesta oportunidade, a gente pense no estoque
de imóveis vazios da cidade para uma política preventiva em relação às enchentes. Uma política
habitacional.
Que se faça o FGTS progressivo, a longo prazo, que isso se aplique, o que está no estatuto da cidade. E
a gente poderia aproveitar esta oportunidade do sinistro que houve, dos imóveis dessas enchentes de
fevereiro, para implantar um piloto de locação social. Não é aluguel social, os R$ 400 que não dão para
ninguém alugar nada, mas ocupar alguns imóveis vazios, já para fazer a locação social com renda mista,
inclusive como se faz em vários países fora do Brasil. Na Europa, Londres está fazendo isso muito;
Bélgica também. Canadá, Estados Unidos, os países desenvolvidos. A gente tem que ter uma política
habitacional moderna.
Acho importante também a gente olhar aqui, para o outro lado da baía, para Niterói, que tem uma política
de reúso de águas que é interessante. Acho que esta Casa poderia legislar sobre isso, em relação aos
imóveis, tornar obrigatório o reúso das águas cinzas e das águas de chuva, porque a crise hídrica está
batendo na porta do Rio Paraíba do Sul.
Então, a gente tem que juntar, fazer a “sinapse”, pensar nessas duas problemáticas: a falta de água e o
excesso de água.
Por último, se ainda houver tempo, queria falar que é preciso pensar numa legislação de saneamento
alternativo. Está muito difícil universalizar, por questões financeiras, até também a crise do Estado, da
dívida. Universalizar o atendimento de saneamento básico. E acho que as comunidades, as favelas
podem experimentar biodigestores, começar a resolver antes de ter toda a rede concluída.
E queria lembrar que Flamengo e Botafogo, hoje em dia, ocupam o lugar que Guaratiba sempre ocupou
no ranking do pior saneamento, que o Trata Brasil faz e também o Inea. E é uma das áreas que mais
polui a Baía da Guanabara.
É isso. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agradeço a fala de vocês dois. Queria dizer que já houve
pedido de vários secretários de acesso ao estudo. O Alexandre só vai dar uma olhada. Não vai embora
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com isso não, é meu. Mas vamos certamente providenciar cópias não só para todos os vereadores da
CPI como para os órgãos da Prefeitura que queiram e acho que assessores e técnicos que estejam aí
podem assessorar os senhores. Muito obrigado pelas várias sugestões legislativas que acho que
teremos que incorporar no relatório e na nossa proposição, inclusive para que essa Casa possa refletir
sobre elas.
Estamos chegando às três últimas falas de moradores antes de passar a palavra para os vereadores e
secretários aqui presentes. Vou pedir para fazer uso da palavra agora a Senhora Bruna Maia, moradora
da Fazenda Botafogo e advogada de moradores de comunidades no entorno do Rio Acari. Já agradeço
muito a sua presença e a próxima a falar é senhora Carmem Camerino, moradora do Jacarezinho.
Então, Bruna, cinco minutos no mesmo esquema dos demais oradores.
A SRA. BRUNA MAIA – Boa tarde. Quero manifestar nesse momento a minha gratidão ao Vereador
Tarcísio, Renato Cinco, Rosa Fernandes por essa iniciativa maravilhosa e essa oportunidade de estar
aqui ouvindo esses relatos de cada um, a dificuldade de cada cidadão espalhado em cada lugar dessa
cidade tem vivido.
Venho falar aqui do meu bairro, Fazenda Botafogo, Acari, Costa Barros, Parque Colúmbia. Nós
convivemos com a enchente há anos. Tenho mais de 30 anos de idade e desde que sou criança o bairro
sofre com a enchente. Ouço aqui muitas pessoas falarem surpresas com as enchentes que aconteceram
em seus bairros. Eu noticio a vocês que a minha avó já vivia essa enchente. Então, não é uma coisa
nova para os moradores desse bairro do subúrbio. Quero levantar um questionamento: existe peso
diferente para os moradores de Costa Barros, Pavuna, Parque Colúmbia e Fazenda Botafogo que difere
dos bairros que estão mais próximos do Centro ou da Zona Sul? Respondo que não. Nosso voto vale
tanto quanto todos os dos companheiros que estavam aqui relatando seus problemas iniciais.
Quero contar que, na última enchente de abril, a água chegou a um nível do teto do primeiro andar, para
vocês terem uma noção. Talvez, vocês não conheçam o bairro, como disse em Acari, ele tem peso para
eleger um vereador dessa Casa, não é um bairro pequeno, mas tem crescido o descaso.
A população, como falei, é pobre, o IDH é baixíssimo e muitas pessoas que moram em casas de
papelão, são meus vizinhos. Eu resido lá até hoje. Por conta desse descaso, os moradores se
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organizaram. Uma coisa que a defensora falou sobre exercermos a nossa cidadania, temos feito isso, e
é o que recomendo para cada pessoa que está aqui.
Acho que nós, como cidadãos, precisamos ser mais pró-ativos, cobrar mais essa Casa e saber o que
está acontecendo aqui. Porque se não nos fazemos presentes, eles votam coisas que não conhecem e
que estão fora da bolha deles e por isso que é tão importante estarmos aqui falando e sermos ouvidos. E
ouvir vocês também foi maravilhoso.
O que necessitamos no nosso bairro? Trabalho de prevenção, de conscientização na questão do lixo,
porque é verdade, a população é pobre, carente, joga lixo na rua, vou dizer que não jogam? Jogam, sim.
Estou culpando eles? Não. Até porque eles não têm consciência disso. Precisamos disso e vi que todos
os bairros aqui precisam dessa conscientização. Precisamos urgentemente de uma solução para as
enchentes do Rio acari que assolam, como contei aqui para os senhores, há mais de 30 anos.
Chega mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março, o morador tem que se preparar para a enchente,
para tentar salvar o mínimo possível. Mortes, tivemos várias. Vocês ouviram falar alguma coisa? Não.
Sabe por quê? Porque naquele bairro, não deve ter ninguém morando lá. Nem existe. Porque a mídia
não cobre. Por que será? É porque as pessoas lá – direi aqui com toda sinceridade – não exercem a sua
cidadania. Por isso eu convoco todas as pessoas que estão aqui, que são poucas, considerando o
número de pessoas: vamos exercer e usar os instrumentos de cidadania. Vamos cobrar, vamos
fiscalizar, vamos um contando para o outro, solicitando o outro, porque a gente vai conseguir fazer a
diferença. Não podemos nos omitir. E eu conto com a conscientização e a parceria de todos aqui.
Muito obrigada. Força e vamos seguir na luta.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Bruna.
Queria chamar para fazer o uso da palavra a Senhora Carmem Camerino, moradora do Jacarezinho, e
pedir para já se aproximar e se preparar o Senhor Gilson Alves, que é o nosso último depoimento de
morador.
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Carmem, como os demais oradores, cinco minutos. A gente avisa com quatro. Já agradecendo sua
presença.
A SRA. CARMEM CAMERINO – Eu gostaria de iniciar também agradecendo ao Vereador Renato Cinco,
ao Tarcísio Motta pelo interesse em promover essa CPI, que, como disseram os meus colegas, meus
amigos, também moradores de favela, não há preocupação conosco, moradores de favela.
E gostaria de também agradecer aos vereadores aqui presentes, que se interessaram por estar aqui, e
iniciar, porque é um relato, falando que no Jacarezinho, não diferente das outras comunidades, favelas...
Porque, como a nossa amiga Consuelo falou, eu me orgulho de ser favelada, eu me orgulho de morar no
Jacarezinho, não gostaria de sair de lá. Mas, infelizmente, estamos vivenciando situações, e uma delas
são as enchentes que a gente vivencia desde as gerações passadas. Porque eu, hoje, só com 51 anos
de idade, já vivenciei diversas, e até hoje nada tem sido feito.
Gestões passadas, não vou culpabilizar uma gestão ou outra, porque todas elas são culpadas, porque
sempre é o mesmo discurso dos prefeitos, sempre culpabilizando as gestões passadas e nunca
projetando algo para o futuro, nunca projetando políticas de saneamento. E é um absurdo que nós,
moradores de favela, ainda vivamos dentro da lama, vivamos dentro do esgoto, e nada tem sido feito até
hoje.
A enchente de fevereiro, exatamente no dia do desfile das escolas de samba, domingo, a gente esteve
na parte baixa do Jacarezinho, a gente esteve com água e com a enchente até o pescoço. Teve gente
que nadou na água podre. A gente vive na beira do Rio Jacaré. Eu sou moradora da parte que se chama
Beira da Linha. Chamamos Beira da Linha porque é próximo à Ferrovia do Jacarezinho, Estação
Ferroviária do Jacarezinho. A Suburbana parou, a Dom Hélder Câmara parou por conta da enchente. A
gente não pôde pegar ônibus. Os transportes pararam porque ninguém pôde se mobilizar. Os bueiros
das nossas ruas encontram-se entupidos. Inclusive, eu tenho diversos chamados no 1746, e nenhum
deles foi atendido até hoje.
As últimas obras que tivemos, que eu me lembre, com relação a saneamento e dos bueiros, foi em 1996.
Até hoje não se fez mais nenhuma obra em relação a isso. A gente teve o Favela Bairro, que prometia
urbanizar o Jacarezinho, transformar a favela num bairro.
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Para resumir, a gente foi à RA porque nós estamos com os bueiros entupidos e as pessoas que
trabalham lá falaram para a gente contratar uma empresa para limpar os bueiros; nós, moradores de
favela. Nós chamamos pessoas que são usuárias de drogas para poder limpar uma parte, um canal que
estava muito entupido. Inclusive, eu estava com água de bueiro dentro de casa.
Já que não dá para falar mais, eu gostaria de perguntar uma coisa. Nós temos um vereador que é
morador do Jacarezinho. Eu não sei se ele ainda está na Casa, é o Tiãozinho do Jacaré. Não sei por que
ele não está aqui, porque ele nunca aparece. Eu gostaria de saber se ele ainda está na Casa.
Então, é isso. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é quantos agentes da Defesa Civil existem
atuando no momento e quantos deveriam ter, caso não haja agentes suficientes. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Carmem. Essas perguntas já fizeram parte de
questionamentos nossos e, ao final, farão parte do todo. E nós vamos esclarecer a todos que estão
presentes. Gostaria de agradecer muito a sua fala e a sua presença. Muito obrigado.
O último orador inscrito nessa fase de fala dos moradores, é o Senhor Gilson Alves, morador de
Manguinhos e membro do Movimento Popular de Favelas. O senhor tem cinco minutos; a luzinha acende
com quatro minutos.
O SR. GILSON ALVES – Boa tarde a todos. As falas que me antecederam mostram o seguinte: o Poder
Público nunca teve uma política efetiva para o combate e a prevenção às enchentes no Rio de Janeiro.
Na verdade, essa política inexiste. Nesse sentido, a ausência de ações preventivas leva a esses
acontecimentos que são recorrentes a cada ano. Desde que eu me entendo por gente, Manguinhos sofre
com as enchentes. Em alguns anos ela é menos agressiva, e em outros ela é mais agressiva. Mas ela é
uma constante e uma realidade que nos persegue.
Manguinhos, há 10 anos, foi contemplado com uma política do governo federal, que inseria governo
estadual e municipal, que seriam as obras do PAC. A comunidade se mobilizou, se fez representar por
meio de movimentos sociais – o Fórum Social de Manguinhos, a Comissão de Moradores de Vila
Turismo, as associações de moradores locais – para acompanhar esse processo e, de certa forma, dar
um respaldo ao Poder Público e às empreiteiras envolvidas no processo; no sentido de que, ao ouvir a
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comunidade, se pudesse, efetivamente, garantir uma obra que contemplasse essas necessidades,
inclusive na questão das enchentes.
O que nós vimos com o decorrer do processo é que as ações de engenharia feitas não contemplaram a
questão relativa à drenagem e ao saneamento básico. Muito pelo contrário: pioraram a situação. Hoje,
nós temos áreas em Manguinhos em que não ocorria enchente ou ocorria com menor dano, até você
colocando a medida em centímetros, até metros, ela não era tão perniciosa nesse sentido. E, hoje, após
as obras do PAC, nós vemos áreas que nunca encheram, ou que não sofriam tanto com a questão das
enchentes recorrentes, mas passaram a encher.
Então, o poder público, quando age e não ouve as comunidades, os agentes envolvidos, principais
interessados, no lugar de melhorar a condição de vida, piora, e, de cadeira, nós podemos dizer que em
Manguinhos a situação das enchentes piorou em função do poder público não ter se debruçado de forma
efetiva e não houvesse as negociatas que ocorreram. Na verdade, o que nós vimos foi que as grandes
obras ficaram com as grandes empreiteiras e as pequenas obras foram pulverizadas para os
microempreiteiros. Essas microempreiteiras queriam – e conseguiram – minimizar os seus custos para
maximizar seu lucro. Com isso, o sistema de drenagem dos esgotos fluviais e pluviais não foram feitos a
contento. Na verdade, o sistema de saneamento básico foi feito em cima do que a própria comunidade já
havia, na autoconstrução, realizado.
No Rio Faria-Timbó, hoje, nós temos uma viga de mais ou menos 1,5 m, que chega a 1 m do espelho
d’água do rio na vazante. Quando chove e o rio sobe, essa viga se tornou um ponto de retenção de
águas. É um dos problemas que está acontecendo, hoje, com o retorno das águas que se encaminham
do Rio Faria-Timbó para a comunidade. Então, nós temos hoje o refluxo de águas em Manguinhos.
Fora isso, há outra questão fundamental que está relacionada à dragagem dos rios. O Rio Faria-Timbó, o
Rio Jacaré, o Canal do Cunha há mais de 20 anos não sofrem um processo de dragagem. São canais e
rios assoreados, e a gente sabe muito bem que aumenta o volume da água no processo de chuvas. A
tendência, com esse rio assoreado, é que essas águas vençam as margens e se espalhem por uma área
que até, naturalmente, era uma área de vargem desses rios. Na verdade, efetivamente, o que nós temos
é isso.
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A outra coisa, para concluir, é que eu nasci e fui criado em Manguinhos, mas, com o falecimento da
minha mãe, eu estou morando já há algum tempo em Higienópolis, na parte baixa do bairro, e as ruas
adjacentes, ali, Rua Santa Mariana, Rua Humbouldt, General Galiane, enfim, assim como Manguinhos,
também padecem há muito tempo. Portanto, não é só questão da comunidade, o descaso, como já foi
falado aqui anteriormente, é com a cidade.
Eu acho que esta CPI tem que ter uma ação propositiva e estou incorporando uma proposta do
Alexandre, que é engenheiro sanitário da Fiocruz, que é a criação de um comitê permanente contra as
enchentes. A gente tem que partir para a questão que vá além desta CPI, para que ela não se esvazie
ou se ensimesme. Concluindo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Gilson. Certamente suas sugestões serão
incorporadas em nosso relatório final.
Chegamos, então, à terceira e última fase da nossa audiência, que vai ser aberta agora pela Vereadora
Teresa Bergher, que vai fazer uso da palavra na Tribuna. Ela poderia estar aqui, na Mesa, porém não
tinha espaço; mas ela é o membro suplente mais presente da CPI, portanto, titular legítima para fazer
uso da palavra, suas breves considerações. Depois, a gente vai passar a palavra para o Renato Cinco e
para os secretários.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Senhor Presidente desta Audiência Pública, Vereador
Tarcisio Motta, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento os demais componentes da Mesa; senhores e
senhoras, boa tarde.
Quero, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência duplamente. Primeiro, pela iniciativa da proposta de
criar esta CPI das enchentes; e, segundo, também pela condução dos trabalhos, porque o senhor de
forma brilhante está dando a palavra a quem de direito, que é a população.
Muitas vezes, nós realizamos audiências públicas, ouvimos por um tempo infinito os colegas vereadores,
às vezes, participantes da Mesa, mas o povo, a população, que é a grande sofrida nesta história toda,
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pouco é ouvida. Hoje, eu realmente aprendi muito. Na próxima vez, eu vou procurar fazer o mesmo que
o senhor fez aqui, hoje.
Senhor Presidente, nós acompanhamos, há um bom tempo, o que vem acontecendo na Cidade do Rio
de Janeiro, principalmente, nas questões que dizem respeito à prevenção. E, se tem uma questão que
tem nos afligido bastante, tem sido a falta de prevenção às enchentes. O Prefeito Marcelo Crivella,
lamentavelmente, praticamente não aplicou nada na prevenção às enchentes. Os números que tenho em
minhas mãos e que, inclusive, durante o período mais grave das chuvas, que tomaram conta da nossa
cidade e trouxeram tantos transtornos e a perda de vidas – a coisa mais importante que nós temos é a
vida –, o Senhor Prefeito chegou a contestá-los. Entretanto, os números não são do gabinete técnico da
Vereadora Teresa Bergher, são dele, são da Prefeitura!
Quando eu vi, na semana passada, o Secretário Sebastião Bruno descontingenciar R$ 270 milhões para
obras, eu confesso que fiquei feliz, porque o Prefeito contingenciou, nada mais, nada menos que R$ 254
milhões, que deveriam ser investidos, sim, na prevenção às enchentes – e não foram investidos. Mas aí,
eu faço uma pergunta, fiquei um pouco preocupada: ao ler o Diário Oficial, eu verifiquei que desse
descontingenciamento havia muita obrinha de maquiagem, muita pracinha para ser revitalizada, obras
que nós sabemos que atendem a propostas eleitoreiras, mas não as necessidades da população. Isso
me preocupou, e me preocupou muito. Por outro lado, vejo o Senhor Prefeito anunciar que na sua gestão
já investiu quase R$ 1,3 bilhão em obras de prevenção às enchentes. Mais especificamente, R$ 1,294
bilhão, o que não é verdade, o que não corresponde à realidade. Eu não sei, e já entrei com
Requerimento de Informação querendo que ele me explique e justifique esses números.
Em que ações foi investido R$ 1,294 bilhão? E aí, em sua fala na televisão, ele dizia: “Mas como?” – nós
sabemos que não foi investido praticamente nada em drenagem, e ele dizia: “Como não investimos nada
em drenagem, se vamos inaugurar um túnel na Tijuca que custou R$ 350 milhões?” Ora, isto é
brincadeira. Na verdade, os piscinões do Rio Joana somam, no total de sua obra, R$ 329 milhões; nem
os R$ 350 milhões que o Prefeito anunciou ter gastado. E mais: essa obra se iniciou em 2013, e a
Prefeitura só entrará com 15% desse valor, ou seja, R$ 49 milhões, que, até agora, ainda não pagou.
Então, é uma brincadeira tudo isso, todas essas declarações do Prefeito Marcelo Crivella, o que eu
lamento muito, lamento profundamente.

A2-0175

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Para os senhores terem uma ideia, a atual gestão investiu em prevenção às enchentes 71% do que
investiu a gestão do governo passado. Aí, os senhores vão me dizer: “Mas o governo passado ficou oito
anos. Esse está há dois anos e meio” – o que já é muito tempo para quem não fez nada, mas, de
qualquer maneira, essa média, senhoras e senhores, é uma média anual. Não é de oito anos
comparando com dois anos e quatro meses do Prefeito Marcelo Crivella.
É

de

preocupar,

sim.

A

cidade

está

largada;

está

abandonada.

Quando

eu

vi

esse

descontingenciamento, eu, Secretário Sebastião Bruno, fiquei satisfeita. Falei: “Que bom. A cidade vai
receber obras que ela realmente precisa”, mas, como eu disse há pouco, me preocupou para onde
realmente vão essas verbas.
Eu não vou me estender, porque, como eu já disse antes, quem tem que falar são vocês, quanto menos
eu falar será melhor.
Por último, eu deixo uma pergunta para o Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, também
colega vereador, João Mendes de Jesus, e eu gostaria, se possível, que ele me respondesse como
resistiram os abrigos às últimas chuvas. Porque eu estive na Casa de Acolhimento da Rua do Catete e
fiquei horrorizada.
Os ralos, os bueiros, tudo entupido, exalando um odor horrível. Tudo quebrado. Lógico, não foi a chuva
que quebrou portas e janelas, isso já existia, mas gostaria, também, de saber como os nossos abrigos
responderam a essas enchentes, a esse momento tão crítico e tão sofrido para a nossa cidade.
Nós esperamos que o senhor prefeito, daqui para a frente, tenha um cuidado maior na prevenção. É isso
o que nós queremos. Eu ouvi diversos senhores e senhoras que aqui falaram neste microfone
exatamente isto: prevenção.
A prevenção é fundamental. Não vamos investir, porque aí o investimento, secretário, é muito maior
depois que tudo está destruído, do que fazendo essa prevenção.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Vereadora Teresa Bergher.
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Passo a palavra ao Vereador Renato Cinco, rapidamente, para as suas considerações. Logo depois, aos
secretários.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Vereador Tarcísio Motta. Boa tarde a todos e todas.
Vou economizar nas saudações e tentar ser o mais telegráfico possível.
Eu acho que uma das grandes contribuições desta Audiência Pública é ajudar a quebrar, um pouco, uma
narrativa que se faz depois de toda tragédia que acontece no Rio de Janeiro, que são narrativas que
tentam culpar as vítimas; narrativas que tentam culpar os pobres pelos problemas da cidade.
Agora, depois dessas enchentes, essa narrativa aparece assim: “A culpa é do morador da favela, que faz
a sua habitação sem nenhum tipo de controle” ou “A culpa é do morador que foi comprar apartamentos,
imóveis da milícia”. É sempre o pobre o responsável pelos problemas da cidade. É importante a gente ir
dizendo algumas coisas.
Primeiro, o problema do Rio de Janeiro não é só o problema da cidade informal. Os problemas que
provocam as enchentes no Rio de Janeiro são históricos e ocorrem também na ocupação formal da
cidade. Segundo, os pobres não são os únicos que fazem a ocupação ilegal da cidade, a ocupação
informal. Vamos nos lembrar das mansões no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Fonte da
Saudade, em cima do túnel Rebouças, dos grandes condomínios no Alto da Boa Vista, no Horto. Nós
temos muitas ocupações ilegais nesta cidade que são dos ricos. Não são dos pobres.
Então, em primeiro lugar é isso. O problema não é só a informalidade, a ocupação ilegal. O problema da
ocupação ilegal e da informalidade não é só dos pobres. Ele também vem dos ricos. Isso porque a cada
desastre parece que se tenta construir uma narrativa para permitir mais injustiças, mais sacrifícios e mais
ataques a nossa população pobre.
Não se pergunta, por exemplo, por que a nossa cidade é uma cidade que não tem uma política
habitacional adequada e é uma cidade que tem esse nível de informalidade tão grande. Por que essas
questões acontecem no Rio de Janeiro?
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É muito importante que o povo carioca entenda o seguinte: essa é uma cidade terrível para os pobres.
Sempre foi. É uma cidade fundada como um ato de guerra contra a Confederação dos Tamoios, a
resistência indígena contra a ocupação portuguesa.
Foi uma cidade que se transformou no maior porto de escravos de todo planeta e que, depois, nunca
conseguiu se livrar do domínio de meia dúzia de famílias. Historicamente, essa é a realidade. Meia dúzia
de famílias manda no Poder Público do Rio de Janeiro. Elas aparecem na forma da especulação
imobiliária, dos empresários de ônibus, do mercado financeiro...
Foram pouquíssimos os prefeitos no Rio de Janeiro que conseguiram tentar resistir a essa dominação.
Eu só consigo me lembrar de dois: o Pedro Ernesto e o Saturnino Braga, numa história de mais de cem
anos da cidade. Todos os outros foram submissos ao interesse do grande capital, e a Administração
atual também.
Mas eu vou pular várias coisas aqui para tentar ser mais rápido.
Para a gente apurar a responsabilidade do Prefeito Marcelo Crivella sobre o que aconteceu – é evidente
que ele não é responsável pelos problemas históricos –, mas a gente precisa averiguar a ação concreta
dele nesses dois anos de mandato. Houve corte de verbas? É preciso responder a essa questão.
A Prefeitura cancelou os contratos de manutenção dos bueiros da cidade? A gente precisa saber se os
caminhões que desentopem os bueiros foram dispensados ou não. A Prefeitura cancelou os contratos
que faziam o monitoramento dos rios da cidade? As comportas foram abertas ou não foram abertas?
Essa é outra coisa que a gente tem que investigar e eu quero escutar os secretários sobre isso.
É verdade que na hora da enchente havia apenas 20 servidores disponíveis para atender às demandas
da população, como foi anunciado pelo próprio Prefeito que citou esse número de 20 pessoas?
E, para encerrar, é importante a gente também pensar no futuro. Eu queria saber a opinião dos
secretários sobre várias questões a respeito do futuro da cidade. O Prefeito vai continuar nessa linha?
Ou, por exemplo, a Lei 5.248/2011 que estabelece a política de enfrentamento das mudanças climáticas
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em nossa cidade – o que eu levantei de orçamento, até agora, é zero para a implementação de ações
referentes a essa legislação. Vai continuar a ser zero?
O Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais vai ser refeito? Vai ser feito junto com o Plano
Municipal de Saneamento Básico? A Prefeitura apoia a aprovação da Lei de Parcelamento do Uso do
Solo que está em pauta nesta Câmara Municipal? Eu apresentei, inclusive, um substitutivo para permitir
justamente abrir os imóveis fechados e cumprir a Constituição, o Estatuto das Cidades e a Lei Orgânica
do Município e abrir na marra os imóveis fechados para estourar, inclusive, essa bolha imobiliária que
tanto faz aumentar os imóveis na cidade.
Eu consegui aprovar esta semana, em primeira votação, o PLC n° 30/2017, que estabelece o Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social. A Prefeitura vai apoiar a aprovação, em 2ª votação, do
nosso Projeto de Lei, para que a gente tenha, finalmente, um plano de habitação de interesse social na
nossa cidade?
Qual a opinião da Prefeitura sobre o PEU das Vargens? Existe toda uma mobilização dos moradores de
Vargem Grande, Vargem Pequena, através da articulação popular das Vargens, para construir uma
alternativa a um Plano de Estruturação Urbana (PEU) que aumenta a possibilidade de destruição
ambiental nas áreas das Vargens. Qual é a posição da Prefeitura sobre o PEU das Vargens?
O Parque Realengo. Existe um projeto para acabar com o Parque Realengo, uma área verde no meio de
Realengo. Há uma mobilização dos moradores que querem o parque 100% verde. A Prefeitura apoia que
60% do parque sejam destruídos para construção de um empreendimento imobiliário.
Com relação ao novo autódromo da cidade. Por que a Prefeitura insiste em construir o novo autódromo
na floresta do Camboatá? Não já está bom o que a gente destruiu do meio ambiente na cidade? Agora
nós vamos remover uma floresta, que tem várias espécies importantes? Duas espécies de jacaré, que
estão no meio de Deodoro e Realengo. É um oásis no meio do concreto. Inclusive, importante para unir
as passagens entre os três maciços – Pedra Branca, Tijuca e Gericinó. Uma das poucas áreas verdes
que ainda faz alguma interligação entre esses três maciços.
A Prefeitura vai chegar aqui e dizer que está combatendo as enchentes, mas ao mesmo tempo vai apoiar
a destruição da floresta para colocar o autódromo? Já foram apresentadas cinco alternativas de terrenos
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degradados. Qual é o interesse escuso que está por trás da Prefeitura em insistir em destruir a floresta
para fazer o autódromo? É uma vergonha! Uma vergonha! Depois da cidade passar pelo que passou, a
Prefeitura está pretendendo destruir uma floresta para fazer um autódromo. Quer o quê? Mais enchente?
Qual vai ser o resultado disso para os moradores de Deodoro e de Guadalupe?
Bom, vou ficar por aqui e aproveitar apenas para anunciar que nós conseguimos aprovar também, esta
semana, sem o apoio da Prefeitura, em 1ª votação, a construção da Área de Proteção Ambiental da
Floresta do Camboatá, justamente para impedir que o autódromo seja construído ali. Que ele seja
construído em outro local, sem destruir a floresta. A Prefeitura vai apoiar a construção da APA? No dia
10 de maio, nós vamos fazer uma audiência pública, aqui, às 14h, para discutir especificamente a
construção da Área de Proteção Ambiental da Floresta do Camboatá.
Espero que... Eu sei que os secretários agora vão falar que estão fazendo de tudo para melhorar a
situação do povo do Rio de Janeiro, então, eu gostaria que os secretários se comprometessem com
essas políticas de preservação da nossa cidade e de implantação de uma política de habitação decente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Vereador Renato Cinco.
Passo a palavra – sem mais delongas, vou fazer as minhas considerações só ao final – ao Secretário
Municipal de Conservação, Roberto Nascimento da Silva.
Nós temos um horário, vamos ter alguma tranquilidade, é um horário maior do que os moradores
tiveram, mas, como a gente estamos quase chegando ao final do processo, a gente avisa quando chegar
a oito minutos, para podermos tentar verificar se a gente termina com 10 minutos cada um, mas, se
precisar de mais, a gente mantém o microfone aberto.
Roberto Nascimento da Silva, Secretário Municipal de Conservação.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar
aqui todos da mesa, os vereadores, e todos os vereadores no Plenário.
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Eu gostaria de falar que, na questão das chuvas, nós tivemos a primeira chuva, que foi muito forte, com
ventos elevadíssimos, quase que um ciclone, considerado. Isso tudo afetou toda a cidade.
Nas maiores cidades do mundo, acontecendo essa conjunção de fatores, podem acontecer catástrofes,
como aconteceu aqui. Não é menosprezando as comunidades, não é menosprezando cada um de vocês
que sofreram com as perdas, mas eu queria deixar essa questão clara para vocês. Solidarizo-me com
vocês pelas perdas de cada um aqui e vamos trabalhar juntos com o Prefeito Marcelo Crivella para poder
fazer o melhor para cada um de vocês. É muito difícil, o prefeito tem reuniões conosco a cada momento.
Fala sempre na questão orçamentária problemática em que ele assumiu a Prefeitura. Mas esperamos
que consigamos passar por cima dessas questões e poder ajudar a cada um aqui, a cada comunidade
aqui representada. Nós estamos aqui com intuito de fazer isso para vocês, tá?
Eu queria passar alguns trabalhos que nós já fizemos pela Prefeitura nesse período do governo do
Prefeito Marcelo Crivella que foi pela Fundação Rio-Águas, nós já limpamos 87 rios na cidade desde o
inicio do governo Marcelo Crivella. Fizemos a obra do Rio Joana pela Rio-Águas – uma parte,
concluímos ela. E essa obra ajuda lá na questão de Vila Isabel, na questão da Tijuca. As pessoas não
sofrerão mais alagamentos naquela área. Gastarão menos recursos próprios com os hospitais, não
gastarão mais com remédios, com médicos, então, independente de estar sendo um gasto com a obra,
mas também está sendo uma reversão de recursos para a Prefeitura para ela poder aplicar em mais
obras, mais na saúde, mais na educação.
Também fala da limpeza do Rio Morto. A Fundação Rio-Águas tem trabalhado lá, alguns meses, fazendo
toda a limpeza. As limpezas nos canais no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas também. Trabalhamos
lá na limpeza do Rio Carioca, no Cosme Velho. A Fundação Rio-Águas, também trabalhou para melhorar
a questão, minimizar a questão das enchentes. A Prefeitura também iniciou as obras de canalização do
Rio Tindiba e Rio Grande. A Prefeitura trabalha em 31 comunidades, fazendo o Projeto Conservando
Rios. Não sei se isso é pouco, mas...
Temos trabalhado. Temos trabalhos também...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos ouvir um pouquinho. Eu sei, sabemos de toda
indignação, forte indignação de grande parte dos moradores aqui. Demos palavras aos moradores aqui.
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Vamos tentar ouvir a explicação do secretário para que a gente possa depois pensar os
encaminhamento. Vamos tentar respeitar a fala do secretário.
O SR. ROBERTO NASCIMENTO SILVA – Temos também equipes, a todo momento, a toda semana, de
plantão nas nossas gerências de conservação para atuar em momentos de crise, em momentos de
dificuldades da cidade durante as chuvas. São mais de 40, 50 funcionários em cada plantão desses, e na
medida em que é necessário aumentar a questão das equipes, nós estamos prontamente aumentando.
E o que eu queria falar mais também é a respeito dos nossos orçamentos. Em 2017, a conservação teve
R$114 milhões. Em 2018, R$103 milhões, atuando na manutenção de 395 mil metros de galerias de
águas fluviais. Em manutenção de ralos, de 136 mil ralos, a mais de ralos. E fora isso, a Rio-Águas
também tem trabalhado, em 2018 está investindo R$ 233 milhões, investiu R$ 233 milhões em obras.
Em 2019, vai para R$ 185 milhões em obras de drenagem. Também na limpeza de rios, R$ 45 milhões.
Tudo isso são coisas em que estamos trabalhando. Sei das dificuldades das chuvas, mas estamos nos
esforçando e nos empenhando para fazer o melhor para cada um.
Cada fala de cada pessoa aqui das comunidades foi anotada e estaremos trabalhando em cima de cada
problema. Por exemplo, em Rio das Pedras, temos o problema do rio. Já entramos na parte que é
possível entrar, mas tem outra que está lotada de casas irregulares, à beira do canal, que não
conseguimos acessar.
Desde a última chuva que teve, nos mobilizamos para estar lá e estive lá pessoalmente. Andando pelas
vielas, constatei que a situação é muito difícil, mas tem que haver um comprometimento da população
local de deixar abrir aquela área lateral dos rios para nós podermos acessar com as máquinas e
fazermos o trabalho que tem que ser feito.
Nós estamos aqui com todas essas anotações e irei passar para todos os responsáveis da Rio-Águas,
da Conservação e entraremos em contato com o vereador e estaremos programando vistorias nos locais
para resolvermos todas essas questões.
Muito obrigado a todos e boa tarde.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou fazer minhas considerações só no final para termos
tempo de ouvir os secretários.
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, Senhor Sebastião Bruno com a palavra.
Microfone número quatro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Boa tarde, Vereador Tarcísio Motta, demais vereadores da
Mesa, colegas, amigos, senhoras e senhores.
Gostaria de começar a minha fala dando algumas informações. Na realidade, o que vamos fazer aqui é
tentar fazer alguns esclarecimentos, fazer algumas considerações, sem minimizar a dor de vocês.
Estamos nos solidarizando com os fatos ocorridos, com as perdas. Quero dizer a vocês que somos
servidores de carreira, que estamos aqui para ouvir e que esta é a Casa para isto; para que possamos
participar e acolher as solicitações e tentar, de qualquer forma, buscar recursos para viabilizar essas
solicitações.
Gostaria de dar algumas informações. A primeira, Vereador Tarcísio Motta, é que a Infraestrutura se faz
presente no relatório pela Geo-Rio, que é o órgão da área.
Respondendo carinhosamente à Vereadora Teresa Bergher – por quem tenho muito respeito, muita
amizade e consideração –, não foram R$ 170 milhões descontingenciados não: foram R$ 130 milhões.
Erradamente, teve um vereador aqui da Casa que me acusou de estar colocando R$ 329 milhões em
obras emergenciais e diversas obras, tirando da Fonte 100 – fonte de pagamento de pessoal. Que,
portanto, poderia faltar dinheiro para pagamento dos servidores; e que eu estaria tirando R$ 329 milhões.
Vou aqui esclarecer isso, que também tem a ver com a fala da vereadora.
Dos R$ 329 milhões, que são da TransBrasil, R$ 270 milhões dos recursos são federais – Fonte 110 – e
R$ 53 milhões da Fonte 146, da Prefeitura. Os R$ 53 milhões nossos liberam R$ 270 milhões em
recursos federais, para que possamos complementar e acabar as obras da TransBrasil, que a própria
vereadora teve oportunidade de visitar comigo, com o Vereador Babá e com o Vereador Fernando
William. Esses R$ 170 milhões que a senhora falou do descontingenciamento, na realidade, são os R$
53 milhões da TransBrasil, R$ 48 milhões do Favela Bairro – são as contrapartidas da Prefeitura para
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esses programas. E R$ 20 milhões ou R$ 30 milhões do Bairro Maravilha.Então, na realidade, foram
aproximadamente R$ 130 milhões...
Sobre as pracinhas, eu vou explicar logo mais. Não têm a ver com isso, não. Foram R$ 130 milhões em
contrapartidas do município aos diversos programas: o Bairro Maravilha, o Favela Bairro e a TransBrasil.
As pracinhas foram objeto de descontingenciamento. O que a gente fez, dentro de um plano de
revitalização e de criação de novas praças, para que... A Cidade está muito degradada, ocupada por lixo.
Na realidade, é dando vocação a alguns espaços da cidade e revitalizando outras praças que precisam
de intervenção.
Esse é um plano que o Prefeito lançou para este ano, e nós estamos licitando.
Então, a gente está abrindo créditos para licitar o plano de 103 praças. Nenhum recurso desses ainda
está liberado, porque a orientação do Prefeito, e ele é o Presidente da Comissão de Programação
Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF), a Comissão que aprova ou não os créditos e os empenhos, para
que a gente possa contratar e colocar na rua.
Primeiro, eram as contrapartidas dos programas, porque se a gente ficar por mais de quatro meses sem
desembolsar, sem colocar recursos da Prefeitura, a gente perde o contrato, seja o Favela Bairro, com o
BID; seja a Transbrasil, com recurso federal, seja pelo BNDES, no Bairro Maravilha – porque isso é
contrato.
Então, só para desmistificar essa questão: os recursos para enchentes, no que tange a Geo-Rio, que
afeta a minha Secretaria, não há limitação. O Prefeito definiu que a gente entrasse emergencialmente
em todas as encostas, em todos os deslizamentos, em todas as comunidades.
Como essas obras são obras de engenharia, desbarranco, hoje, a gente não tem como começar amanhã
efetivamente. Precisa de uma avaliação de geólogos, de engenheiros, projetos e execução. Todos esses
deslizamentos que ocorreram em fevereiro e ocorreram em abril, estão sendo todos eles “atacados” pela
Geo-Rio, com acompanhamento sistemático meu e do próprio Prefeito.
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Então, é dizer às comunidades que sofreram com os deslizamentos, que a Geo-Rio, através da
Secretaria de Infraestrutura e Habitação, ela está monitorando, atendendo, encanteirando, projetando e
executando concomitantemente todas essas áreas.
Em Barra de Guaratiba, como falou a senhora aqui, eu, pessoalmente, estive com o Prefeito lá – ela
sabe disso, porque acompanhou a visita do Prefeito, inclusive com o Vereador Willian Coelho, que é
vereador daquela região. Estivemos lá por uma tarde inteira. Já saímos de lá à noite. Visitamos todos os
acidentes geológicos daquela região, e imediatamente entramos no dia seguinte.
Assim foi no Vidigal... Na realidade, os acidentes mais expressivos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – “Visitei todas as áreas.” Foram duas obras. Há várias
outras: quebra de pedra, a questão do Morro do Telégrafo, o Rio, que, na verdade, há toda uma lógica. O
Prefeito prometeu uma obra. Não tem um milímetro de areia ou de pedra lá da obra.
Tem duas obras de contenção de encostas, mas dizer que está atacando em todas as obras em Barra
de Guaratiba não está, não.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não. Eu não disse que “estou atacando”. Eu disse
que nós estivemos em Guaratiba, naquele caso, inclusive, em que as três pessoas faleceram.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Lá, certamente há obra de contenção de encosta, mas há
um depoimento aqui... de uma outra . A moradora que tem que arcar com o custo da obra. Na outra, o
morador que tem que arcar com a retirada das pedras...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Por favor, deixa eu só complementar. Por favor.
Não é isso. Eu vou até apurar o que ela falou. Agora...Por favor, deixe-me só concluir. Está faltando aqui
na Mesa, também, o Presidente da Comlurb, porque ele poderia aqui estar falando das ações da
Comlurb, da retirada de entulhos e de lama e material proveniente dessas enchentes.
Com relação à Geo-Rio, estamos atacando os pontos de maior gravidade, mas entraremos em todos os
pontos. Depois vejo com você, pessoalmente, isso. Quero dizer aqui e ratificar para vocês que a Geo-Rio
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está entrando em todos os pontos. Entrou, é claro, imediatamente, nos pontos mais graves, mas
atingiremos a totalidade. Essa é a orientação do Prefeito.
Gostaria também de dizer o seguinte, porque é muito importante para que todos entendam que quando
falamos em prevenção de enchentes, quando falamos em saneamento, estamos falando, e já se falou
aqui também, em urbanização integrada de favelas, mas precisamos... O Brasil ficou 21 anos sem uma
política nacional de habitação de interesse social. Em 2010, o plano foi montado pelo governo à época, e
o programa veio sendo executado com êxito até 2016, mas, infelizmente, de 2016 até hoje, não
conseguimos no Rio de Janeiro, e acredito que no Brasil, contratar uma unidade habitacional.
Então, quando a Prefeitura fica sem instrumento para poder atender mais rápido e com mais eficiência
vocês, num plano de reassentamento, por quê? O depoimento daquela senhora da Rocinha, se não me
engano a Senhora Vandinha, foi um depoimento bastante emocionante. A Prefeitura está carente de
oferecer unidades habitacionais, não para remoção, não é isso, mas para reassentamento local.
Precisamos do Governo Federal para isso. Precisamos ter banco de unidades habitacionais para isso.
Isso é uma atribuição do Governo Federal. O Minha Casa Minha Vida é um programa federal. Então, a
Prefeitura fica carente, fica um pouco refém de apenas um instrumento hoje, no momento, que não é o
aluguel social, é o auxílio habitacional temporário. São R$ 400,00, porque não é aluguel, é auxílio. Não é
um aluguel integral, apenas um auxílio.
Então, são algumas coisas que eu queria colocar, importantes, que, se conseguirmos, e o Governo atual
está discutindo já com o BID o Favela-Bairro 4, para que possamos continuar o programa de
urbanização de favelas. Se conseguirmos, do Governo Federal, atrair mais empreendimentos do Minha
Casa Minha Vida na faixa de especial interesse social... O Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação de
unidades de interesse social. De 2010 a 2016, foram construídas 91 mil unidades habitacionais no Rio de
Janeiro. Na faixa de especial interesse social, foram 56 mil. De 2016 para cá, conseguimos contratar
com o Governo Federal oito projetos, que totalizam 3000 unidades, mas ainda não foram liberados em
Brasília. Então, ficamos reféns, ficamos com dificuldades de reassentar essas famílias. E aí, qual o
instrumento que a Prefeitura tem? É o auxílio temporário. Gostaria de complementar...
Deixa só eu concluir, filha... Escutamos tanto vocês. Ficamos, aqui, escutando tanto vocês, mas, na hora
que vamos explicar para vocês, vocês não conseguem... A democracia é para isso. Aqui, sentamos e
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ouvimos todos. Ouvimos coisas importantes, alguns equívocos, mas nos calamos e ouvimos. Agora, está
na hora de falar e explicar. Se não conseguimos falar, vai ficar difícil...
Só para concluir e esclarecer à nossa amiga da defensoria: a Geo-Rio, desde 2011, tem um plano de
mapeamento de alto, médio e pequeno risco. Só para concluir, para vocês: a Cidade do Rio de Janeiro
vem, ainda hoje – desde que se montou esse mapa, e a gente vem trabalhando com recurso federal,
pelo PAC de encostas, e com recurso da Prefeitura –, trabalhando sistematicamente nas encostas. Eram
27 mil famílias morando em áreas de risco geotécnico. Hoje, são 15 mil. Ainda temos 15 mil famílias
morando em áreas de risco geotécnico. Em áreas de risco de inundação – não é nem a minha praia, mas
eu vou falar em nome do Roberto –, ainda são 10 mil famílias morando em calhas de rio, o que dificulta,
obviamente, a limpeza e a dragagem desses canais.
Para concluir para vocês, é muito simples o que eu estou falando. Urbanização integrada,
reassentamento na própria região, dragagem, isso tudo tem que estar intimamente ligado a um plano de
habitação de interesse social. Se a gente faz essas ações e não tem também um instrumento para
reassentamento, a gente não atinge o objetivo.
Então, era para deixar isso bem colocado. Quero agradecer a oportunidade, vereador. Dizer que
estamos, lá na Prefeitura, à disposição de vocês, para complementar qualquer informação necessária.
Estamos lá à disposição para receber vocês. Fica aqui o nosso pesar às famílias que perderam seus
entes. Dizer a vocês que, embora possa não parecer, a Prefeitura do Rio de Janeiro está trabalhando
muito, muito, para que a gente tenha esses problemas dessas grandes enchentes minimizados.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Secretário Sebastião Bruno.
Durante a fala do Secretário Sebastião Bruno, tanto o Senhor Renato Rodrigues, que é Coordenador de
Operações da Comlurb, solicitou a fala, quanto o Vereador Babá e o Vereador Reimont. Eu queria fazer
uma proposta: que a gente seguisse aqui para ouvir o Secretário João Mendes de Jesus; o Rodrigo
Bissoli, que está representando a Defesa Civil; e depois, que a gente faça, nesta ordem – eu estou
abrindo mão da minha fala, por enquanto, porque a gente tem até no máximo 18h15 para ficar aqui. Que
faça a fala rapidamente e abra depois para os vereadores fazerem as considerações finais. Pode ser?
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Porque aí comenta todo mundo. Está todo mundo com muita vontade de falar. E a CPI não acaba aqui, é
importante dizer isso. Mas vamos seguir, passando a palavra para o vereador, colega desta Casa, e
Secretário João Mendes de Jesus, para suas considerações na Audiência.
O SR. SECRETÁRIO JOÃO MENDES DE JESUS – Boa tarde ainda – faltam sete minutos para as 18h.
Saudar a todos aqui presentes, nossos companheiros, amigos, moradores de favelas e comunidades de
modo geral, vitimados por essas enchentes e chuvas do mês de abril. Antigamente a chuva era em
março; agora, é em abril. Está mudando isso.
Saudar e parabenizar o Vereador Tarcísio Motta pela iniciativa brilhante de levantar essa CPI, que é
importante para nós, do Governo, vir aqui para prestar esclarecimentos à sociedade, ainda que seja em
uma CPI. Mas é importante que a sociedade conheça, realmente, qual é o trabalho desta secretaria,
desta Prefeitura, o empenho que estamos realmente envidando para resolver as questões em casos
emergenciais. Claro que a questão das enchentes é uma questão recorrente, não é de agora, todo
mundo sabe disso. É importante, Vereador Tarcísio Motta, que a gente esteja aqui hoje para poder
prestar esclarecimentos à sociedade de forma tranquila, com a consciência mais limpa possível, por
saber que estamos cumprindo nosso dever de forma correta.
Saudar também meu companheiro Vereador Renato Cinco; a Vereadora Rosa Fernandes, que não está
aqui neste momento, também grande companheira; toda a Mesa aqui representando os secretários da
gestão Marcelo Crivella; a Defensora Pública Maria Júlia Miranda, obrigada por sua fala. Eu gostei muito
da sua fala de defesa das minorias. Isso é importante. Eu também me considero assim.
A todos os presentes, Vereador Reimont, meu companheiro admirável, sempre admirável; Vereador
Babá, meu companheiro de Brasília, foi deputado federal comigo, sempre falante, com muita coerência.
Obrigado pela presença também.
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é uma secretaria de um valor
inestimável. Vocês não imaginam o quanto é valorosa esta secretaria. Enquanto estive aqui como
vereador, eu não tinha conhecimento total, Vereador Renato Cinco, da atuação desta Secretaria, que me
deixou entusiasmado, que me deixa feliz em poder estar lá trabalhando e contribuindo para a cidade,
servindo como Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos.
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Quero saudar também o Sérgio, nosso companheiro da Defesa Civil, sempre presente em qualquer
calamidade, em qualquer momento. Parabéns, Sérgio, pelo trabalho que você faz com amor. É bom ter
pessoas assim, fazendo um trabalho com força e com entusiasmo.
A Secretaria obedece a um protocolo da Política Nacional de Assistência Social e Direitos Humanos em
caso de chuvas torrenciais, como foram as chuvas de abril. Essas chuvas causaram, realmente,
transtornos e muitas enchentes. Então, há um plano de ação em caso de enchentes. Este plano está
registrado. Já está escrito, está preconizado aqui neste documento que eu vou passar às mãos do
Presidente, o Plano de Contingência da Cidade do Rio de Janeiro. Trata de todo um plano de ação em
casos emergenciais, em casos de enchentes. Quero passar às mãos do Presidente, o Vereador Tarcísio
Motta.
(Faz-se a entrega do documento)
O SR. SECRETÁRIO JOÃO MENDES DE JESUS – O papel da Assistência consiste no atendimento às
famílias acometidas pelas chuvas, como também na identificação dessas pessoas. Mas isso começa
exatamente na Defesa Civil. Nós não podemos, como Assistência, sair diretamente buscando as
pessoas para fazer o atendimento social de que elas precisam. Nós dependemos desse protocolo e a
Defesa Civil é a primeira a estabelecer e a realmente identificar os problemas para que nós, da
Assistência, possamos então entrar e fazer o nosso trabalho: identificar, fazer o Cadastro Único,
identificar os perfis, ver as necessidades das pessoas. E aí, então, estabelecer a política correta a ser
aplicada dentro da Assistência Social e Direitos Humanos.
Então, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos possui, em todas as unidades,
equipes técnicas compostas por assistentes sociais, psicólogos, educadores, agentes comunitários,
educadores sociais que, organizados em escala, atendem as situações de calamidade e de emergência.
Isso 24 horas por dia, sete dias por semana, 30 dias por mês, o ano todo.
Nós temos equipes se revezando. Além de ter uma equipe plantada dentro do Centro de Operações Rio
(COR), com nosso amigo Cardeman, há uma equipe plantada diariamente, diuturnamente para ouvir a
população. A partir daí então tomarmos iniciativas necessárias em qualquer momento, em qualquer hora.
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Então, a prevenção se dá exatamente por termos uma equipe disponível 24 horas para atender a
população do Rio de Janeiro. As atribuições, não vou me alongar em todas elas, mas as atribuições são
exatamente isso: estabelecer locais que funcionarão como abrigos temporários. Hoje nós temos 184
espaços, espaços públicos e também privados, envolvem as escolas públicas, as escolas de samba, os
espaços de que a cidade dispõe e que já estão todos pré-ordenados para, em caso de emergência,
serem usados. Felizmente, nunca foi necessário usar todos os espaços de uma só vez, mas existe já
uma política determinada para isso.
Como política, também providenciar os donativos para as áreas atingidas pelos desastres, como, por
exemplo, alimentos, objetos de higiene, kits pessoais. Há uma política já, embora ainda que de forma
emergencial, não é uma coisa que se faça liberalmente, mas essa política existe, e nós cumprimos.
Também designar, quando necessário, profissionais para acompanhar a entrega dos materiais, bem
como orientar a equipe local quanto ao acolhimento das famílias desabrigadas e/ou desalojadas. Existem
esses dois tipos de evento.
Realizar também o cadastramento dos indivíduos e famílias vitimadas, encaminhando os mesmos,
quando necessário, para serviços, programas e projetos das políticas públicas setoriais e de defesa de
direitos.
Realizar acompanhamento psicossocial das famílias desalojadas ou desabrigadas. Orientar os familiares
das vítimas fatais quanto à identificação, sepultamento de corpos em situação de desastres e
sepultamentos coletivos, sempre em parceria com a Seconserma.
Então, esses são alguns pontos que a Assistência presta na Cidade do Rio de Janeiro.
Eu queria, já para finalizar, responder à minha colega Teresa Bergher sobre a questão daquele evento
de que ela participou, e já conhecedora – porque foi secretária também, antes de mim – dos nossos
problemas estruturais, que não são de hoje. São problemas que já vêm de algumas décadas e que nós,
nesta gestão, temos procurado atender de forma bastante pontual. O abrigo visitado pela equipe da
Vereadora Teresa Bergher, pela Comissão, eu já visitei algumas vezes, estive lá duas ou três vezes e,
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de fato, conheço a realidade de lá, e temos trabalhado constantemente para tentar mitigar aquela
situação.
Mas eu não vou aqui dizer da dificuldade econômica, que é notória na Cidade do Rio de Janeiro, e a
Prefeitura vive, sobrevive do que vocês mandam para lá, do que nós mandamos. Nós contribuintes é que
alimentamos a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não brota dinheiro, não cai do céu, o dinheiro é gerado por
nós. Hoje, numa situação mais ainda difícil, a Cidade e o País passam por situações muito difíceis, não
temos uma arrecadação que gostaríamos de ter. Pelo contrário, nós estamos trabalhando com R$ 6
bilhões a menos. De 2015, 2016 para cá, a cada ano, tem caído a arrecadação. Vivemos hoje de ISS e
de IPTU, é o que sustenta a Cidade. Os repasses do Estado não vêm, porque não tem condição de…
são difíceis. Não vou entrar nesse mérito aqui também, mas quero dizer que, além disso, Vereadora
Teresa Bergher, a despeito dessa questão das fragilidades expostas com as chuvas agora… Porque foi
exposta uma fragilidade, a chuva foi intensa, os imóveis não são novos, são imóveis velhos, e aí,
chove… Isso é uma coisa muito transversal pela Cidade. Falta só um minuto, meu Deus! E nossos
abrigos sofreram muito, muito, muito com isso. Eu estive lá pessoalmente para ver. Porém quero
salientar que a visão – escrevi isso aqui agora – de direitos não se limita apenas à estrutura do imóvel,
mas temos que considerar que aquele espaço envolve um trabalho técnico e de posicionamento a favor
dos usuários – são meninas que ali estão, e meninos em outros abrigos, também –, trabalho técnico
capaz de garantir direitos e que se faz resistência ao considerar o contexto estrutural que vivemos no
nosso País. Então, a despeito disso, além da questão estrutural, há um trabalho técnico. Nós temos uma
doutora em serviço social naquela unidade, que faz um trabalho fantástico. Seria bom que a mídia, que a
imprensa fosse lá entrevistar aquela assistente social, aquela moça que está lá, e perguntar: Que política
vocês usam aqui dentro? E que não apenas olhasse a questão de uma goteira ou mesmo de um
vazamento que estamos resolvendo e vamos resolver a despeito de toda dificuldade!
Eu queria dar essa resposta e dizer a minha amiga e Vereadora Teresa Bergher que estamos
trabalhando duramente para resolver essas questões. Deixo aqui o meu abraço a todos e dizer que
estamos na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Muito obrigado, Tarcísio! Muito obrigado a todos vocês!
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Secretário!
Passo a palavra para o Senhor Rodrigo Bissoli, Superintendente Operacional da Defesa Civil. Devido ao
tempo exíguo, peço que o senhor possa dar os esclarecimentos, e sei que há muita coisa para falar, da
forma mais rápida possível para que a gente possa concluir com as falas que faltam.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Boa noite, Senhores Vereadores! Boa noite a todos que estão aqui!
Não vou repetir a mesma fala dos Secretários. Vou tentar focar na questão técnica da Defesa Civil,
passar para vocês qual é a atribuição do órgão, a questão das sirenes que foi muito debatida aqui e dos
protocolos que nós adotamos em relação a esses acionamentos e a mobilização da comunidade em si.
A Defesa Civil não realiza fiscalização, sendo um órgão estritamente para atendimento em casos de
emergência, e também temos a atribuição de fazer vistorias sob demanda do cidadão. Então, sempre
que somos solicitados, comparecemos e realizamos essa vistoria. Existem percalços porque na medida
em que a gente precisa entrar na residência, nós necessitamos que o cidadão esteja em casa e que nos
receba para fazer essa vistoria. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar aqui.
Com relação ao sistema de sirenes, ele foi implementado a partir de 2010/2011 e hoje está em 103
comunidades. Não foi de forma aleatória que foram colocados nessas comunidades. Essas comunidades
passaram por uma análise da Geo-Rio, análise do solo e da ocupação, e foram identificadas questões
importantes e que se faria necessária a instalação dessas sirenes para preservar a vida das pessoas. É
a solução? Não! Mas, a gente aqui está lidando com a vida, com a proteção à vida. Então, até que sejam
feitas outras intervenções, as sirenes estão ali para contribuir e minimizar esses dados.
Nós trabalhamos com acionamentos baseados em protocolos, de chuva e de absorção dessa chuva no
solo. Foi amplamente divulgada essa questão de que determinada situação ativa o sistema e este é
acionado. Em algumas comunidades o morador pode inclusive achar que a sirene não foi acionada, mas
é porque o índice não foi atingido. Então, é importante sabe que a sirene sempre vai ser acionada
quando o índice pluviométrico for atingido.
Nessa parte de divulgação disso, da divulgação dos alertas para proteger preventivamente a população,
nós temos hoje o sistema 40199, um sistema de alerta de desastres, que foi implementado pelo Governo
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Federal junto ao Ministério Público e Anatel. Hoje, o Município do Rio tem autonomia para fazer o envio
dessas mensagens. Eu posso até fazer uma pergunta aqui: Quantas pessoas aqui são cadastradas para
receber os alertas da Defesa Civil? Não vale ser da Prefeitura!
Vejo que três ou quatro se cadastraram. A gente depende disso! A gente depende, para proteger...
Não, o alerta é de desastre! Eu não posso fazer previsão do tempo. A ideia não é essa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Calma, pessoal! A CPI não acaba hoje. Nós vamos debater
esses pontos! Desculpe-me, Alexandre, só para pedir para você encerrar por causa do nosso tempo.
Conclua seu raciocínio, por favor.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Estamos aqui à disposição. Mais uma vez, eu queria elogiar aqui os nossos
colegas do Vidigal, que chegaram a fazer um depoimento sobre a nossa atuação. Nós temos uma série
de outras atividades com crianças, pois acho que, com a educação, podemos salvar uma geração daqui
a 10, 20 anos, com atitudes, com mudança de mentalidade, de atos; e, com o conhecimento que temos,
podemos fazer isso.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Agradeço ao senhor Rodrigo Bissoli e, ao senhor Renato Rodrigues, Coordenador de Operações da
Comlurb, peço para falar rapidamente, pode ser do microfone nº 6. Peço para ser breve nas suas
considerações, já que o senhor levantou a mão durante a palavra do senhor Sebastião Bruno.
O SR. RENATO RODRIGUES – Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos.
Acho que a Comlurb, junto com os demais órgãos, é fundamental em um momento de crise da cidade. A
gente tem uma capilaridade enorme, uma capacidade de atendimento significativa. Pelos nossos
protocolos... A gente fala muito em protocolo aqui, mas são protocolos bem definidos, que são
consolidados; a cada chuva a gente faz uma revisão e a gente tem atendido bem a eles.
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Esse protocolo anda de acordo com o nível de tipicidade da cidade, monitorado pelo COR, que vai
liberando seus acionamentos e a Comlurb vai fazendo posicionamentos nas áreas, de acordo com a
necessidade de atuação.
O que muito me tranquiliza é que o nosso trabalho de rotina dentro das comunidades é um trabalho de
proximidade. Cada gerente de unidade operacional tem a obrigação de conversar com o presidente ou
com o representante da associação e entender o que a comunidade está precisando; se é de uma
limpeza de ralo, uma limpeza de caixa de contenção, um resíduo acumulado, um resíduo descartado de
forma incorreta e, com isso, a gente consegue minimizar algum tipo de transtorno.
É claro que num momento de múltiplos eventos a gente tem que definir algumas prioridades e essas
prioridades são tratadas em conjunto com os demais órgãos da prefeitura.
Então, serei breve. A Comlurb está à disposição para resolver essas situações pontuais, conversei com
Felipe, do Vidigal; Rossilane, correto? Posso conversar com ela, com relação ao deslizamento em
Guaratiba e a gente vai trabalhando com os demais órgãos.
Havendo a liberação para a Comlurb realizar essas remoções, faremos com certeza. Se tiver acesso
para as nossas viaturas e equipamentos, faremos sem problema algum e nos colocamos à disposição
para qualquer esclarecimento, enfim, a Comlurb está de portas abertas para recebê-los, conversar sobre
a necessidade da comunidade e tentar algum tipo de melhoria, para minimizar tudo o que vem
acontecendo.
Obrigado, boa noite.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Passo a palavra rapidamente ao Vereador Reimont, pedindo também para ser breve; para o Vereador
Babá. Temos 10 minutos para dividir entre nós três. Então, sejam breves para eu poder falar ao final
também, pelos menos por dois minutinhos.
Reimont, espere. Deixe-me abrir aqui, é o microfone nº 5.
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O SR. VEREADOR REIMONT – É justo que você tenha bem mais tempo, vou ser muito rápido, Tarcísio.
Muito obrigado.
Eu queria só lembrar que, de fato, para administrar uma cidade com a complexidade do Rio de Janeiro,
nós sabemos que não é fácil, mas quando se assume esse compromisso, quando você coloca o nome
do Tribunal Regional Eleitoral e diz “eu quero ser prefeito de uma cidade dessas”, é necessário
compreender que vai enfrentar esses desafios.
Então, o Renato falava, há pouco, sobre a lei que ele aprovou ontem em 1ª discussão, que é a lei que
cria o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. É preciso colocar isso na pauta da cidade, é
uma vergonha que ela ainda não tenha.
Eu estou falando agora para o Prefeito Marcelo Crivella, mas falaria ao Eduardo Paes, falaria ao Cesar
Maia, falaria ao Conde, porque a política é a mesma.
Vou dar um exemplo: A gente vai aprovar essa lei, mas se a gente não cuidar para que ela, de fato, seja
discutida com a sociedade, de nada vale.
Quero lembrar que nós temos uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal, de autoria do nosso
mandato, que é a Lei nº 5.926, que dispõe sobre a desapropriação de imóveis que não cumprem a sua
função social para interesse de moradia popular, e a Prefeitura não está nem aí, não se preocupa com
isso. Um exemplo clássico: o senhor da Carvalho Hosken, Carlos de Carvalho, dono da Carvalho
Hosken, disse que tem um milhão de metros quadrados na Barra da Tijuca, e disse que a Barra da Tijuca
não é lugar para o pobre morar. Ouvir isso da voz do Senhor Carlos de Carvalho, da boca dele, tudo
bem. Mas da Prefeitura, não! Não podemos ouvir isso, não podemos ouvir isso!
Quero lembrá-los de um detalhe: na Ilha Pura tem um empreendimento que foi feito com o subsídio do
Governo Federal, com o subsídio da Caixa Econômica Federal. Foram construídos 3.604 apartamentos.
Sabe qual a taxa de utilização, a taxa de ocupação? A taxa é de 7%. Tem 3.604 apartamentos, dos quais
300, no máximo, estão ocupados.
Como eu disse no início, administrar uma cidade como esta tem que ter coragem, a Prefeitura teria que
ter coragem, coragem de fazer o processo de desapropriação, de aproximar-se. Porque se o Carlos de
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Carvalho diz que ali não é lugar para o pobre morar, temos que exatamente ir aí, na contramão, e dizer:
é, sim! Na Gardênia, no Rio das Pedras, agora na Muzema, tivemos prédios tombados e outros prédios
serão demolidos. Qual a coragem do Executivo para dizer assim: “A gente vai enfrentar”. Porque
enfrentar os pobres na remoção, nós vimos o que foi o governo de Eduardo Paes. Enfrentar os pobres
na remoção, sabemos o que é desde Carlos Lacerda, mas enfrentar aqueles que se acham os donos da
cidade, então a gente precisa de colocar isso em prática.
Nesta toada, eu queria, Vereador Tarcísio, dar esta contribuição. Porque tem, secretários, um caminho
concreto. Há uma lei municipal que está vigente, não está questionada na Justiça, portanto tem amparo
legal para a Prefeitura fazer a desapropriação. E a desapropriação pode, por exemplo, virar um encontro
do desabamento da Muzema, para dar só um exemplo, só um exemplo. A gente precisa ter coragem. O
Prefeito Crivella precisa ter coragem para enfrentar não só o impeachment, mas para encarar a situação
da grilagem. Porque quem diz que tem um milhão de metros quadrados, só pode ter porque grilou. Não
tem outra palavra, isso é grilagem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Babá, pediram, pelo amor de Deus, para você ser
breve. A minha sorte foi que a gente não convocou o Secretário Amêndola, senão já estaria sendo
removido pela Guarda Municipal aqui da Mesa. Então, eu preciso de tempo, porque eu queria falar três
minutinhos e encaminhar, por favor.
O SR. VEREADOR BÁBÁ – Acho que o Vereador Tarcísio Meira ficou todo prosa... estou brincando.
Como é curto o tempo para se falar, primeiro, eu gostaria de parabenizar o companheiro Tarcísio, o
companheiro Renato Cinco, a iniciativa da CPI das enchentes; e a Vereadora Teresa Bergher, pela CPI
da Comlub, que vem sendo investigada com a presença da presidente da Comlurb.
Quero colocar que, numa hora dessas, amanheci num piquete da greve dos garis, lá na Piedade, porque
as condições deles são graves. Peguem aqueles homens que trabalham naqueles caminhões.
Atrasaram, inclusive, o dinheiro que eles recebem a mais um pouco no salário, para ficarem ali,
segurando naqueles caminhões.
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Vocês sabem que quando passam a uma distância, a gente sente. E a questão da insalubridade deles.
Os motoristas, que são de empresas contratadas, não recebem esse dinheiro para ficarem ali, em volta
daquele caminhão, passando por problemas sérios de saúde.
E qual é a saída da Prefeitura? É chamar a Polícia Militar, como chamou hoje lá, para tentar forçar a
barra de que garis saíssem para furar a grave. Nós não nos estressamos com a Polícia nem com a
Guarda Municipal. Conversamos com eles, explicamos o que estávamos fazendo ali. A situação é grave.
Se há duas categorias respeitadas muito fortemente nesta cidade são os bombeiros e os garis. São
respeitadas porque diariamente estão ali trabalhando, exercendo suas atividades com chuva, e, às
vezes, sem capas de chuva, como foi demonstrado agora. Sapatos rasgados, em condições precárias,
mas eles estão ali.
E agora, que era para dar... sabem quanto o Prefeito ofereceu a eles? Ofereceu 3,73%. Aí, eles
mudaram na assembleia de ontem para 4% – isso é para colocar, na verdade, uma categoria que está...
Mas eu quero só pegar um problema, companheiros, que diz respeito ao saneamento básico. O senhor
Bolsonaro diz que está aplicando uma reforma da previdência. O dono do Banco Pactual, Paulo Guedes,
que ajudou na implementação da previdência de financiamento para os bancos, a capitalização no Chile
– o que eles querem fazer no Brasil. Hoje, 90% dos aposentados chilenos recebem menos do que meio
salário mínimo, porque os bancos “garfaram” sua aposentadoria. Acabaram com a previdência pública lá,
como eles querem acabar aqui.
Aí, o que eles dizem? Dizem que, em 10 anos vão economizar R$ 1 trilhão. Não é isso? Agora caiu para
R$ 800 milhões. Quero só trazer um dado para vocês.
No ano passado, foram gastos de juros e amortização aos banqueiros R$ 1.065 trilhão – em um ano.
Foram 40% para os banqueiros; o percentual de 3,9% para a Saúde; 3,7% para a Educação; e sabem
quanto para saneamento básico? Apenas 0,01%. E ainda roubam o dinheiro do saneamento básico, que
é uma situação gravíssima! Sabem quanto Bolsonaro tem já programado para este ano? R$ 1,5 trilhão
de juros e amortização aos banqueiros.
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E vem com um “papo furado” que tem que pegar o pobre, cortar quem recebe o beneficio, reduzir para
R$ 400. Pegar o pobre, porque com os ricos eles não mexem. Agora está oferecendo R$ 40 milhões
para cada deputado votar a reforma da previdência.
Companheiros, nós temos uma luta muito importante a travar. Que no dia 15 de maio se faça um dia de
greve dos professores e, se possível, uma greve geral da classe trabalhadora, como fizemos contra
Temer, para barrar essa reforma, que é uma reforma para os banqueiros.
O que o secretário falou é verdade. De certa forma, é a questão habitação popular. Desde o Governo
Temer para cá não investiram mais no Minha Casa Minha Vida, que virou “Minha Casa Minha Dívida”,
porque tem gente que está abandonando porque não está conseguindo pagar.
São 13 milhões de desempregados!
Colega Vereador Tarcísio, para finalizar, os senhores sabem que estou aqui como 1º suplente da
companheira

Marielle,

barbaramente

assassinada.

Eu

assumi

ano

passado.

Pois

bem,

a

Desembargadora – importante colocar o nome dessa senhora – Maria Castro Neves, do Tribunal de
Justiça do Rio, que disse que a campanha da Marielle tinha sido feita pelo Comando Vermelho é a
mesma desembargadora que entrou com medida liminar para impedir que a Prefeitura derrubasse
aqueles prédios construídos pela milícia. Na verdade, quem deveria estar aqui, nesta Tribuna, agora, era
a companheira Marielle. Eu me orgulho de representá-la aqui, mas era o lugar dela, se não tivesse sido
assassinada.
Portanto, temos uma tarefa muito grande e muito importante. Não dá para falar, obviamente, de tudo,
mas digo que estamos nessa luta. E não posso deixar de colocar aqui, senhor secretário...
Em 2015, o controle de enchentes no Rio foi feito pela Rio-Águas, isso no Governo Eduardo Paes, que
aplicou pouco: R$ 308 milhões. Em 2016, aplicou-se o montante de R$ 380 milhões, subindo um
pouquinho, mas insuficiente. Em 2017, no primeiro ano do Governo Crivella, caiu para R$ 122 milhões.
Em 2018, subiu um pouquinho para R$ 144 milhões. Em 2019, foram R$ 118 milhões. Sabem quanto foi
aplicado nesses três primeiros meses desses R$ 118 milhões? Zero! Zero para estabilização geotécnica;
zero para a implantação de sistema de esgoto da Zona Oeste; zero implantação de sistema de manejo
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de águas pluviais; zero para a manutenção do sistema de drenagem; e zero para pavimentação e
drenagem. Zero dos R$ 118 milhões, nos três primeiros meses. Zero é o Governo do Crivella!
E tem um processo aí, porque ele disse que a Cidade do Rio é uma esculhambação. Ele é que é uma
verdadeira esculhambação como prefeito dessa cidade. Ainda agora estava reunido à comissão para
preparar o impeachment do Crivella, porque o lugar dele não é lá na Prefeitura, mas é fora dela. Essa é a
situação.
O SR. PRESIDENTE (TARCISIO MOTTA) – Obrigado Babá.
Eu sei, inclusive, que a gente tem muita coisa importante para falar, mil perdões por estar cortando
assim, mas eu precisava mesmo. A gente já está no limite do limite. Você, portanto, como dizia Marielle –
que você lembrou muito bem e que dá nome à tribuna a qual todos vocês falaram aqui hoje –, vou ser
curto e grosso, o papo vai ser reto.
A gente tem um problema claro aqui. O povo sobe na tribuna e diz que está morrendo, está perdendo
casa, não tem condição, não tem assistência, que os órgãos públicos não falam entre si, que às vezes
tem um ou outro órgão que é atendido – e vários disseram isso –, mas outros não fazem. O povo vai
para tribuna e diz que está morrendo. A Prefeitura vem e diz que está fazendo. Tem alguma coisa errada
nessa história! Tem alguma coisa errada nessa história! Por isso, a CPI não está terminando hoje. Esta
aqui é apenas a quarta atividade pública da CPI que vai até o final de agosto.
Saibam vocês que vieram aqui hoje, que cada um desses órgãos técnicos citados aqui serão chamados
a depor, especificamente, para serem perguntados sobre orçamento, sobre políticas públicas, sobre
protocolos, sobre cumprimento de protocolos, sobre planos municipais. Rio-Águas, Geo-Rio, Comlurb,
Defesa Civil estarão aqui para serem inquiridos pelo conjunto de vereadores, inclusive com todas essas
informações que os senhores trouxeram aqui para gente hoje. Não tenho dúvidas sobre isso. Porque é
preciso que a gente esclareça as coisas.
Eu estou abismado com a falta de informação vinda do Secretário de Conservação. Muito pouco foi
entregue aqui. E olha que, apesar do tempo, eu não cortei tempo de nenhum Secretário. O Vereador
João Mendes, eu avisei faltando 1 minuto. Estou aqui abismado muitas vezes com o reconhecimento do
Secretário Sebastião Bruno de que a política de Habitação Social do município simplesmente não existe.
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Bota culpa no Governo Federal. Sequer consegue dizer que o Programa Minha Casa Minha Vida foi um
programa do governo Dilma, cortado em 2016, inclusive pelo golpe que o Crivella apoiou. E eu que
sempre fui oposição ao governo PT – e que tenho críticas severas ao Programa Minha Casa, Minha
Vida, não tenho problema de dizer isso –, mas a Prefeitura que, por exemplo, reformou o Porto Maravilha
sem uma rua de projeto de habitação popular, que poderia ter sido feita, que foi cobrado por essa
Câmara de Vereadores na gestão Crivella e que até hoje não saíram do papel.Os programas de
habitação, de urbanização de favela, de locação social, de penalização dos imóveis vazios. Tudo isso
que Reimont fala aqui, que o Renato Cinco fala aqui. E, portanto a gente está diante de uma situação em
que a Prefeitura começa a dizer: “Mas estamos fazendo! Estamos fazendo!” Mas aquilo que é estrutural
não estão fazendo.
A gente tem o Secretário e eu gostaria, Cinco, de falar diretamente ao Vereador João Mendes. Vereador
João Mendes, a sua Secretaria não respondeu, por exemplo, ao questionário que a gente mandou sobre
qual é hoje o atual número de pessoas que estão atendidas pelo auxílio de habitação temporário ou
aluguel social. O senhor disse inclusive uma série de coisas que a Secretaria deve fazer, mas falou muito
pouco sobre o que a Secretaria está fazendo, e isso é muito grave para nós!
Sobre essa situação das chuvas, como é que está sendo o atendimento? Nós fomos a comunidades
como Rocinha e Vidigal e tínhamos uma enorme dificuldade do povo ter informação e orientação. E olha
que no Vidigal todos eles disseram: o CRAS está aqui junto com a gente o tempo todo. E aqui quero
reconhecer que lá no Vidigal disseram isso o tempo inteiro, mas muitas vezes esses moradores não
tinham orientação de como é que venceriam a burocracia para ter acesso a esses R$ 400,00 e muitas
vezes tinham medo porque os R$ 400,00 não dariam para nada e ficariam terminando num tempo só. E,
portanto é esse tipo de coisa que a gente precisa de respostas concretas. O povo está morrendo! A
Prefeitura não pode dizer apenas que está fazendo!
Portanto, eu disse que ia ser papo reto – como falava Marielle e está sendo direto – falando de cada
secretário o que achei de problema aqui. Mas cada um terá um tempo, mais tempo do que teve hoje para
responder inclusive, Babá, as situações orçamentárias.
Na próxima semana, dia 9 de maio, será na Sala das Comissões, não será aqui. Teremos uma sessão
da CPI, quando ouviremos por duas sessões os técnicos... Perdão, dia 2 de maio, depois teremos no dia
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9 também. Dias 2 de maio e 9 de maio, quando ouviremos os técnicos do Tribunal de Contas do
Município para a gente esclarecer, de uma vez por todas, que história é essa do Prefeito dizer que
gastou R$ 1,3 bilhão e os nossos dados, de vários vereadores, dizendo que não gastou isso tudo.
Vamos ter que olhar, de fato, quem está dizendo a verdade, porque os números não podem ser
distorcidos. Na verdade, eles podem, mas a gente tem que desvendá-los. Tem que olhar na prática onde
estão sendo gastos, para onde é que esse dinheiro foi. E vamos chamar os outros Secretários para
responder a cada um desses programas e vamos colocar aquilo tudo que vocês apontaram aqui.
Mas, para fechar mesmo, a gente também fez aqui um esforço de trazer moradores de 11 comunidades
diferentes. Eu não vou ler as 11, apesar de estar previsto, por causa do tempo. A ideia é a de que a
gente pudesse construir aqui. É uma sugestão porque isso não é uma deliberação da CPI, um grupo de
trabalho, temos um compromisso.
Portanto, aqui não é uma deliberação da CPI, porque a CPI não pode obrigar ninguém a fazer isso. Mas
a gente quer propor que o Governo assuma o compromisso e nós temos aqui o Secretário em exercício
da Casa Civil, que coordena parte disso. Temos Secretários importantes, aliados históricos do Prefeito
Crivella, Secretários que têm concentrado muita importância nesse caso.
Então, a gente queria assumir o compromisso aqui de que nós criássemos uma comissão intersecretaria,
interdisciplinar, com a presença desses órgãos fundamentais para que possam fazer visitas a cada um
desses lugares, de forma a resolver os problemas que eles estão apontando neste ponto. Ou dar uma
solução definitiva para isso. Ir à Guaratiba para ver as obras que estão ou não faltando. Ir ao Vidigal para
ver a retirada do lixo da Comlurb ou da Rocinha. Ir ao Horto para ver a questão da drenagem do Morro
dos Macacos. Mas é preciso que eles possam ir juntos.
Nós temos um problema que é a falta de coordenação. A gente vê muito morador dizendo: “A Defesa
Civil veio aqui em casa, interditou a casa. Mas a Geo-Rio ainda não veio e eu não sei se a casa vai
poder ser reabitada ou não”. A Comlurb não veio, mais não sei quem não veio. Aí outra: a Comlurb foi,
mas a Defesa Civil não foi.
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A gente precisa criar um grupo, nem que seja para essas 11 comunidades. Tempo esgotado, estou
concluindo. Que a gente faça isso.
Gostaria de perguntar diretamente: É possível que a gente assuma esse compromisso e possa fazer
esse processo em 30 dias, a ida a essas comunidades?
O SR. FELIPE RIBEIRO RAMALHO – Não vejo problema nenhum, Vereador. Eu acho que a gente só
precisaria sentar com a comissão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. FELIPE RIBEIRO RAMALHO – A gente marca um dia na próxima semana, para alinhar de que
forma isso vai acontecer, quais os órgãos vão ser envolvidos e aí a gente toca isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Perfeito. A gente vai fazer isso no iniciozinho da próxima
semana, segunda ou terça-feira. Já tem aqui uma proposta que eu vou entregar na sua mão para você
estudar. E, na segunda-feira, a gente acerta. A gente assume o compromisso de avisar a cada morador
quando vai ser a ida, com o processo, e a CPI acompanha para a solução aparecer.
No calendário da CPI, teremos no dia 2 audiência normal, sessão da CPI, com a presença de técnicos
do TCM que mostrarão uma auditoria da área de meio ambiente feita pelo TCM. No dia 9, haverá outra
audiência com técnicos do TCM que apontarão a evolução orçamentária.
Agradeço muito a presença de todos. Agradeço mais ainda a paciência e o trabalho de cada trabalhador
desta Casa, da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Peço desculpas pelo adiantar da hora, em
especial ao homenageado de hoje e aos Vereadores Jimmy Pereira e Paulo Messina, pelo atraso que
fizemos a homenagem dele. E dou por encerrada essa Audiência Pública, parabenizando, sobretudo, os
moradores que aqui vieram. Muito obrigado. Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência Pública às 18h15)

A2-0202

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

A2-0203

A2-0204

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

02 de maio de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Técnicos do Tribunal de Contas do Município
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, "COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS"
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2019.
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e quinze minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a Presidência do
Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato Cinco, Relator, e
Teresa Bergher, Suplente, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela
Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e todas.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450 de 2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR
AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro; Vereador Tiãozinho do Jacaré,
Membro; Vereador Marcelo Arar, Membro; Vereadora Teresa Bergher, Suplente; Vereador Major
Elitusalem, Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Senhor Vereador Renato Cinco, Relator.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher, Suplente.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Hoje, nossa sessão terá também duas partes. Nós todos aqui,
provavelmente, lembramos que, na sexta-feira, fizemos uma audiência pública em que ouvimos
moradores de 11 bairros da cidade sobre as situações mais diversas que eles enfrentaram em
comunidades atingidas pelas enchentes de fevereiro e de abril. Tiramos alguns encaminhamentos;
encaminhamento, inclusive, da criação de uma comissão, que ainda não está instituída, mas que
deverá ser instituída o mais breve possível. E nós traremos para os demais vereadores e para o
público em geral o calendário de retorno às comunidades, que essa comissão fará, multidisciplinar,
com várias secretarias. Então, isso aconteceu na sexta-feira passada.
Hoje, nós temos duas tarefas fundamentais. A primeira delas é nossa ida ao Tribunal de Contas do
Município, também na semana passada, no contato, inclusive, com o Presidente Thiers Montebello,
com vários autores etc. Nós combinamos o seguinte calendário: hoje, a Senhora Marta Varela Silva,
Inspetora Geral da 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo, e o Senhor Almir Araujo de Moraes,
Auditor da 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo, farão uma apresentação de uma auditoria feita
pelo Tribunal de Contas nas políticas relativas à questão de meio ambiente.
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Hoje, a primeira parte da nossa sessão será isso. Na semana que vem, haverá a presença, mais uma
vez, de auditores e técnicos do TCM, que farão uma exposição sobre a questão orçamentária das
políticas de prevenção às enchentes de contenção de encostas. Então, hoje, nós temos uma auditoria,
o relatório de uma auditoria sobre as políticas de meio ambiente e, na semana que vem, a questão de
um debate mais orçamentário propriamente dito.
Na sessão de hoje ainda, logo após a exposição da Marta e do Almir, a quem eu já agradeço pela
presença, eu vou apresentar cópias de um relatório preliminar elaborado pela nossa assessoria e
pela assessoria do Vereador Renato Cinco, e há alguns encaminhamentos a serem tomados depois
disso. Esse relatório será entregue em cópia, e vamos encaminhar determinadas coisas para semana
que vem.
Sem mais delongas, queria perguntar se o Vereador Renato Cinco ou a Vereadora Teresa Bergher
querem fazer uso palavra antes da exposição da Marta e do Almir.
Então, Marta e Almir, quanto tempo vocês imaginam necessário? Estamos com alguma
tranquilidade.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Imagino que 20 minutos, mas, assim, nós estamos à disposição da
Comissão. Se vocês precisarem que a gente encurte, a gente encurta. Se vocês quiserem demandar
mais também...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 20 minutos está de bom tamanho. Vamos combinar
assim: a gente faz uma exposição inicial de 20 minutos, aí a gente abre para perguntas que podem
estender um pouquinho. Mas em 20 minutos está perfeito, sem problemas.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Ok.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já agradeço muito a presença tanto da Marta quanto do
Almir. Sempre à disposição o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Quero só fazer uma pequena apresentação. Nossa preocupação em
fazer esse trabalho era conhecer como é que estava sendo conduzida a gestão ambiental no
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Município do Rio de Janeiro, tanto quanto à formulação, quanto à implementação das políticas
públicas ambientais. Então, a nossa auditoria queria responder três perguntas: em que medida a
política pública se encontrava institucionalizada formal e adequadamente; como estava sendo feita a
implementação dessas políticas públicas e de que maneira ocorria a participação social no âmbito
dessas políticas públicas.
Esses eram os benefícios esperados? Com esse trabalho, queríamos elevar o nível de governança;
aumentar a participação dos interessados, caso não houvesse ou não estivesse da forma mais
adequada; ampliar a capacidade organizacional e, com isso, ganhar um pouquinho mais de eficiência
na gestão desses recursos.
Nós precisamos trabalhar com quatro órgãos, pelo menos, porque eram as jurisdicionadas
envolvidas diretamente na elaboração dos planos, programas, ações previstas na Lei Complementar
nº 111/2011, que é o plano diretor. Então, nós trabalhamos com a Seconserma – na época, era
Seconserma, hoje, ela já é SMAC de novo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente –, a Comlurb, a
Fundação Parques e Jardins e a Fundação Rio-Águas. Só abrindo um parêntese, a Fundação
Rio-Águas não é jurisdicionada da 6ª Inspetoria, mas, por causa da transversalidade desse tema, ela
foi incluída.
Bom, o município possui as diretrizes da sua política pública, fundamentalmente na Lei
Complementar nº 111/2011. É uma lei que foi muito bem elaborada realmente. Ela traz diretrizes
muito específicas. Só que observamos que, apesar de ela ser de 2011, ainda falta muito para
caminhar. Nela se encontram previstos os instrumentos de gestão ambiental de que nós
precisávamos para as políticas públicas, sem prejuízo da proposição de normas setoriais de
desenvolvimento. Lá, nós temos definidos os objetivos, diretrizes e as ações estruturantes para que
possamos alcançar a melhor eficácia dessas políticas públicas.
Trabalhamos com a Constituição, com a política nacional de meio ambiente, com o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, por causa das nossas áreas protegidas, e com a política municipal da
gestão integrada de resíduos sólidos.
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Bom, na questão da participação social, nós não encontramos problemas. O município possui um
conselho. Já é um conselho desde 1995, que vem funcionando. De acordo com a lei, ele tem que ser
um órgão deliberativo, normativo e fiscalizador. É isso, realmente, que continua acontecendo.
Os conselheiros não são remunerados. Ok. É isso que está previsto no regimento interno. A
representação da sociedade civil está ocorrendo de forma paritária, conforme também previsto. As
reuniões estão acontecendo regularmente, conforme calendário divulgado, e as próprias atas em que
demos uma olhada. Não foram oferecidas capacitações técnicas aos conselheiros. Embora não seja
uma infração à lei, não é algo mais adequado, porque são as pessoas que estão tomando algumas
decisões em relação às nossas políticas públicas. A relação dos conselheiros para o 10º mandato está
publicada no site da Prefeitura. Há a Transparência. E as reuniões do Conselho Municipal de Meio
Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (Consemac) acontecem sempre lá no Centro Administrativo
São Sebastião, 14º andar, onde são as reuniões.
Bom, então, entramos em alguns achados de auditoria. O primeiro que nós observamos é que o atual
sistema de planejamento e gestão ambiental não está em consonância com o plano diretor. O que
está na prática não é exatamente, ainda, o que está no plano diretor. Vamos deixar a apresentação,
acho que facilita.
Nós observamos a ausência de um órgão coordenador e atuante que pudesse fazer integração
dessas políticas públicas. Elas estão muito soltas, essas ações. E o que acontece? Existe a previsão de
um órgão central no plano diretor. Sim, existe, só que na prática não está havendo essa coordenação.
A Seconserma, na época, não estava assumindo esse papel de coordenar e integrar, realmente, os
diversos órgãos para que essas políticas possam sair da melhor forma.
O efeito e risco. Prejuízo na implementação dos instrumentos de gestão; prejuízo na aplicação das
diretrizes e procedimentos correspondentes à sustentabilidade. O que houve? Não foram elaborados
alguns instrumentos previstos no plano diretor. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, mas
nós ainda não temos um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, Caderno de Encargos
Ambientais e alguns outros instrumentos que eu vou detalhar.
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Não acompanhamento pela Seconserma do andamento das ações relacionadas ao plano diretor de
arborização urbana. Nem o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais – eu vou entrar nele. Eu trouxe
algum material para vocês. E não identificação do órgão encarregado também para executar o Plano
Diretor de Arborização Urbana. A Fundação de Parques e Jardins acha que tem que ser Comlurb; a
Comlurb já acha que tem que ser Seconserma ou a Parques e Jardins, e ninguém está executando
como deveria.
Eu trouxe para vocês só um apanhado de 2013 a 2017 da dotação da Fundação Parques e Jardins que
a gente... Só um parêntesis: a gente só está trabalhando aqui com a gestão ambiental, a Função 18,
então, aqui a gente tirou as outras atribuições da Fundação e as despesas de pessoal. Ok?
Então, voltada exclusivamente para gestão ambiental, a gente observa que está tendo sempre um
decréscimo. Tivemos algumas situações esporádicas em 2014 e 2016, mas foi para praças – foram
situações ligadas à recuperação, manutenção de praças.
A Seconserma, idêntico. Aqui não é o orçamento da Seconserma, é só a Função 18, a parte ambiental.
Porque a parte de obras não teve esse decréscimo, mas a parte ambiental sim. Nós temos sempre
uma curva decrescente.
Este aqui é o Fundo de Conservação Ambiental. Ele teve alguns reforços na dotação, mas foi a
mesma situação. Aqui teve um pouquinho de efeito das Olimpíadas e também essa questão das
praças.
A outra parte é que, além de não ter uma coordenação, um órgão que coordene, realmente os órgãos
não se integram. Não está acontecendo essa integração para que eles possam conversar e
implementar as políticas. Diversos instrumentos estruturantes não foram elaborados, outros estão
parcialmente implementados.
E agora, gente, só relacionando rápido: o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – não elaborado.
Isso aqui demanda um órgão coordenador. Por quê? São conversas que o município tem que ter com
o estado. Esse plano tem que ser elaborado conjuntamente com o estado. Só que não foram iniciadas
ações.
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Falha na preservação das nossas áreas litorâneas. O nosso Caderno de Encargos Ambientais também
não se encontra elaborado. E ele diz, basicamente... Ele dá algumas diretrizes relativas à
sustentabilidade e proteção ambiental, inclusive quanto a licitações, código de obras, e a gente tem
só algumas iniciativas muito pontuais.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade. Em janeiro de 2007, foi, através desse Decreto nº
42.796/2017, foi criado um comitê para elaborar esse plano. Havia um prazo de 180 dias. Foi de novo
revalidado, em junho de 2017, mais 180 dias, mas não foi elaborado.
O Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) não está implementado. Não foram cumpridas as
ações previstas no cronograma, não tem o comitê técnico, há uma série de fragilidades que
relatamos, que está no nosso relatório. O nosso relatório ainda não está votado, mas o Doutor Thiers
autorizou, a gente trouxe o relatório para vocês, há cópia aqui, está o relatório, está o anexo. A gente
acredita que semana que vem, já deve estar sendo votado. Mas, enquanto isso, o relatório já está
aqui, na íntegra, ok?
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marta, deixe-me só perguntar: mas enquanto ele não está
votado, a gente está tomando conhecimento e, provavelmente, também a imprensa. Só o cuidado
que a gente precisa... Qual é o cuidado que a gente precisa ter para usá-lo, ou não usá-lo, nessa
história?
A SRA. MARTA VARELA SILVA – O Plenário ainda não se pronunciou. Então, é possível que algumas...
Não é o usual...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguns elementos...
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Mas, às vezes, alguma determinação que a gente faz, o Plenário
pode não concordar e não acompanhar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De qualquer forma, é o relatório técnico?
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A SRA. MARTA VARELA SILVA – É o relatório técnico.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está ótimo.
Só identificar que não é um relatório do TCM, mas um relatório técnico do TCM.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pronto.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Também falta implementar diversas ações em relação ao Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Está faltando a aprovação e a implementação da planta piloto
da Unidade de Tratamento Mecanizado no Caju. A coleta seletiva está com uma efetividade muito,
muito baixa.
Em relação aos parques naturais e às nossas áreas de proteção ambiental – e talvez isso explique,
em alguma parte, alguns deslizamentos que ocorrem –, o que acontece? A gente está perdendo a
parte arbórea de alguns parques numa velocidade muito grande. São as raízes que sustentam, às
vezes, que dão a firmeza às encostas em alguns locais. Então, por exemplo, no Parque da Prainha e
na Paisagem Carioca, a gente teve perda de área arbórea e arbustiva. Teve aumento da área
construída nos Parques do Mendanha, Marapendi e Penhasco Dois Irmãos, sendo que parque natural
não admite a interferência humana. Uma área de proteção ambiental admite, mas o parque natural
deveria ser de proteção integral.
Houve um aumento de 63 mil m² na área não edificada no Parque da Serra do Mendanha. O que é
essa área não edificada? É quando devastaram aquela área, provavelmente para subir casas, alguma
coisa assim. Então, a gente não tem área edificada, mas a área natural já foi devastada. Então, isso é
chamado, tratado como área não edificada, ok?
E o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais, não foram implementadas todas as ações. As que
foram implementadas foram as relacionadas à Bacia do Canal do Mangue, ao reservatório profundo
da Praça da Bandeira, ao reservatório profundo da Praça Niterói, da Praça Varnhagen e ao desvio do
Rio Joana. Isso aqui é o que foi implentado só, entendeu? Então, o que acontece? Quais são os nossos
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efeitos e riscos que precisava colocar aqui e a gente observou? São a drenagem urbana ineficiente e
a menor efetividade no controle de enchentes.
Esse Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais foi elaborado de 2009 a 2013. Não o temos na
íntegra, mas também o que acontece? O nosso objetivo nessa auditoria não era fazer uma auditoria
nesse plano: era saber se esse instrumento existia. Nós temos o Síntese, que não é tão síntese assim,
e nós temos aqui uma cópia. Não sei se vocês já têm. Se vocês quiserem, a gente está com uma cópia
dele aqui. O que a Rio-Águas informou? Que ele está arquivado digitalmente lá na Rio-Águas e ele
pode ser solicitado para que possa fazer consulta, ok?
Esse PDMAP serviu de base para a produção do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse Plano
Municipal está anexo ao Decreto nº 41.173. Nós estamos com a cópia dele aqui também, se vocês
quiserem. Mas ele está anexo a esse decreto aqui.
A Rio-Águas disse que esse plano será executado progressivamente, em conformidade com o plano
diretor, que não determina prazo de implantação das ações propostas. Mas a gente está fazendo um
contra-argumento com a Rio-Águas – passe aí –, que é o seguinte: ainda que esse Art. 226 não fixe
um prazo, o § 1º do Art. 1º diz que... ele define um período de revisão em 10 anos. Essas ações que
estavam aqui são para ser realizadas num período de 10 anos do plano diretor. Então, nós estamos
relativamente perto. Esse término se aproxima, porque esse plano diretor foi de fevereiro de 2011.
Então, embora não exista um prazo ali dentro, essas ações já deveriam ter sido implementadas.
Alguns problemas que a gente achou por conta dessa não implementação também. Nós temos
algumas estações de medição que estão danificadas, inoperantes e sem previsão de reparo. O que
são essas medições aqui? As PN são as estações telemétricas de precipitação, nível de chuva. As QN
são de qualidade da água e sensores de nível da água. Então, existem algumas estações dessas que
estão danificadas, sem previsão de reparo.
Deixar de monitorar a precipitação e a qualidade não vai dar muito certo numa chuva. E aí, o que a
Rio-Águas falou? Ela diz que essas estações foram implantadas entre 2010 e 2013. Agora,
considerando o aprendizado em relação à manutenção das estações, eles chegaram à conclusão de
que tem que haver uma nova abordagem nessas estações e que isso tem que ser para que possa dar
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continuidade ao monitoramento e à alocação desses recursos. E aí? Elas quebraram e estão paradas.
Aí, o que o TCM está perguntando? “Tudo bem, mas me dá uma previsão”. Qual é a solução? O
Executivo vai buscar, mas tem que ter um cronograma, uma previsão. É isso que nós estamos
questionando no nosso relatório.
Nós observamos também que existe ausência do processamento do volume de dados. As estações
estão gerando dados, mas eles não estão sendo analisados em algumas situações. E aí o que
acontece? Não está auxiliando nem para o planejamento nem para a tomada de decisão e, também,
isso acaba não sendo disponibilizado para a área acadêmica, que poderia estar usando isso para fazer
alguma projeção, para trabalhar com isso, para alguns estudos.
A Rio-Águas disse o seguinte: que o processamento desses dados exige profissional da área de
Hidrologia e de Hidrometria para avaliação e tratamento estatístico adequado. E eles disponibilizaram
esse acesso para o Inea, para que, em março deste ano... Foi de 18, na verdade. Está ali como 18, mas
é março de 18. Eles fizeram um convênio de cooperação técnica, porque eles não têm profissional
para fazer essa análise. Eles estão sem... Não tem, eles estão sem esse profissional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Espere aí. Deixe-me tentar entender. A Rio-Águas não tem
um profissional da área de Hidrologia e Hidrometria para avaliação do tratamento dessas questões?
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Para o tratamento desses dados, para análise e tratamento desses
dados dessa série histórica que as estações estão gerando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok, obrigado.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – E aí, o que estamos perguntando? A gente não sabe se esse
convênio com o Inea vai suprir a necessidade de análise desse grande volume de registros, porque
pode ser só um convênio que vai tratar esses dados internamente para o Inea. Precisamos que isso
seja tratado para o Município do Rio, que seja disponibilizado. Mas isso ainda está sendo conversado
com a Rio-Águas. Nós pedimos uma diligência, para que eles esclarecessem isso melhor.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós vamos pedir também esse convênio, informações sobre
ele.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Bom, a gente também achou uma deficiência na transparência
dessas informações. Não tem essa divulgação no site da Rio-Águas da Prefeitura, onde qualquer
cidadão pudesse ter acesso a esse relatório-síntese do PDMAP, bem como aos dados dessas estações
de medição, tanto da PN quanto da QN. Isso não está disponibilizado. Embora eles não possam tratar
os dados, eles poderiam disponibilizar, porque a área acadêmica poderia trabalhar com esses dados.
Bom, já estou chegando ao final, acho que antes dos meus 20. Então, vamos lá.
Qual é a nossa conclusão? Do jeito que está hoje, o atual sistema carece de uma norma
complementar que normatize a atuação dos diversos órgãos, instituições e esferas de governo
envolvidos, com definição clara e formal das competências dos principais agentes nessas políticas
públicas – não existe isso –, de forma que seja possível a identificação de objetivos, papéis,
responsabilidades e obrigações, e esses instrumentos saiam do papel, ou então possam ser
implementadas essas ações, para que possa tratar da resolução de conflitos, identificar e dividir
riscos e oportunidades e estabelecer formas de revisão, avaliação e monitoramento adequados.
Carece ainda da elaboração de alguns instrumentos legais, de implementação das ações previstas
nos instrumentos em vigor, em consonância com o que dispõe o plano diretor.
E precisa ainda que haja um planejamento plurianual destas políticas. Eu acho que isso aqui também
vale para a questão das enchentes. Tem que ter um planejamento de médio, de longo prazo, para
tratar dessa questão. E buscando uma continuidade orçamentária e operacional de suas ações. A
gente observou pelo orçamento da Fundação, da Parques e Jardins, da Seconserma, da Comlurb, que
está faltando essa questão orçamentária, procurando garantir a disponibilidade orçamentária
adequada e uma gestão eficiente no uso de seus recursos disponíveis.
Nós fizemos algumas determinações e recomendações. No caso, à Rio-Águas, que ela implemente
essas ações previstas no Plano de Manejo de Águas Pluviais, fixando prioridades, em prazo
compatível com a vigência do plano diretor, que foi definido para 2011 a 2020; que passe a divulgar o
relatório-síntese e os dados das estações de medição, para que a área acadêmica, se quiser, possa
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trabalhar com isso; providenciar o reparo ou a reativação das estações de medição que se encontram
paradas neste momento.
Ao Gabinete do Prefeito, em conjunto com a Seconserma – atualmente, a SMAC –, providenciar a
elaboração dos três instrumentos que estão previstos e ainda se encontram parados: o Plano de
Desenvolvimento Sustentável, o Plano de Gerenciamento Costeiro e o Caderno de Encargos
Ambientais.
À Seconserma – atual SMAC –, que ela exerça seu papel como órgão central de planejamento e
gestão ambiental e que trabalhe junto à Parque e Jardins para que consiga implementar as ações
previstas no cronograma de execução do Plano Diretor de Arborização Urbana.
Essa proposta de encaminhamento nós fizemos para a Seconserma, a Rio-Águas, a Comlurb, a
Parques e Jardins, a Fazenda, a Casa Civil, o Gabinete do Prefeito, o IPP. E também a gente já tinha
pedido para mandar uma cópia para a Comissão de Meio Ambiente daqui da Câmara. Isso já é uma
previsão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como sempre... Bom, pelo menos, nas duas CPIs em que eu
tive a honra de participar até aqui, o Tribunal de Contas sempre trazendo questões muito
importantes. Acho que há um escopo bastante grande aqui, ou seja, uma série de elementos que
dizem respeito à nossa CPI e outros até mais amplos, mas que estão no conjunto aqui do escopo.
Queria agradecer muito pela exposição de vocês.
Vou passar aqui primeiro para os vereadores, para ver se têm alguma pergunta, alguma colocação a
fazer sobre essa apresentação e, obviamente já pedir, ou seja, cópia de todos os documentos citados
– mesmo que a gente tenha a possibilidade de ter alguns deles aqui, sempre é importante que a
gente tenha, para poder não perder a oportunidade de ter todos esses documentos conosco aqui.
Vereador Renato Cinco ou Vereadora Teresa Bergher, quem quer começar uma fala ou declaração?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Tarcísio.
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Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela intenção de enviar o relatório para a Comissão de Meio
Ambiente. Sou membro da Comissão, assumi a Presidência tem 15 dias; a gente tem muito interesse,
sim, no relatório.
É impressionante. Na verdade, parece que é uma política, já de algum tempo, não regulamentar os
instrumentos urbanísticos da cidade. Vocês citaram vários instrumentos que não foram
regulamentados – tem outros também que não foram regulamentados estes anos todos. Inclusive, a
própria revisão do plano diretor, na primeira vez, atrasou bastante. Não sabemos se há disposição
para fazer nesse período que está colocado.
E só comentar o seguinte: enquanto vocês estavam apresentando o relatório – essas coincidências
são engraçadas –, recebi uma notificação aqui no meu celular de que a Índia agora está promovendo
a remoção de 800 mil pessoas por causa do furacão que está chegando à costa da Índia. Aquele que
atingiu Moçambique está atravessando o Oceano Índico e chegando à Índia. A Índia está se
mobilizando agora para deslocar 800 mil pessoas. E a gente não tem nenhuma capacidade de
planejamento para atender eventos climáticos muito menos significativos do que esse, não é?
Então, realmente, mais uma vez, é chocante ver como a cidade está despreparada para enfrentar os
seus problemas cotidianos. Historicamente, despreparada, e eu acho que esta Câmara Municipal
também tem que ser chamada à atenção, porque parte da legislação que não é feita é
responsabilidade da Câmara Municipal. Algumas até teriam que ser iniciativa do Executivo, mas a
Câmara deveria estar pressionando o Executivo para cumprir essas atribuições.
Obrigado.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Eu também queria agradecer a presença do Tribunal,
sempre com técnicos tão capacitados e que esclarecem tanta coisa para a gente. Mas uma das coisas
que me chamam mais a atenção, e aí eu estou de pleno acordo com o Vereador Renato Cinco, é essa
desintegração, essa falta de comunicação, de entrosamento entre os órgãos.
Então, acho que isso é muito grave. Eu não sei se existe, se o Tribunal tem alguma forma de obrigar o
Poder Executivo, que haja integração entre esses órgãos, porque não é possível: se não há integração,
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é evidente que as coisas não podem funcionar. E a gente vai ficar esperando acontecerem novas
tragédias, para depois, então, fazer a cobrança?
Então, acho que nós aqui na Câmara temos que ter esse compromisso e essa responsabilidade, mas
também saber se existe alguma forma de pressão do Tribunal de Contas em relação a isso. Porque
tem umas coisas que me preocupam muito, mas isso não é com vocês, a gente vai chegar lá num
futuro próximo, que é essa questão ambiental.
O problema... A gente enfrenta uma coisa muito curiosa. A cidade já teve várias enchentes, vários
momentos de chuvas fortes, mas vocês já observaram que, em nenhum momento, houve uma
queda de árvores tão significativa? As nossas árvores estão todas caindo. Sabem a impressão que eu
tenho? A partir do momento em que a poda de árvores passou – e nós, acho que temos que chamar
a Comlurb para que nos esclareça isso – para a Comlurb, deixou de ser da Fundação Parques e
Jardins, eu acho que eles fazem uma poda totalmente inadequada, e aí acontece que as árvores
começam a cair, porque está um caos, está morrendo tudo.
São ruas, às vezes, em que caem três... Eu me lembro da Rua Barão da Torre, em Ipanema, que eu ia
muito, onde eu cheguei na Barão da Torre e eu não vi praticamente nenhuma árvore, caiu tudo. Ou
caiu, ou a especulação imobiliária resolveu matar essas árvores. Porque, no passado, as árvores
eram cuidadas. Injetava-se, inclusive, remédio para que elas pudessem crescer mais sadias e fossem
combatidos quaisquer tipos de praga, enfim, que acometessem aquela árvore.
Então, acho que essa desintegração é muito séria. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer essa
cobrança à Comlurb, porque é uma das coisas que me preocupam muito, essa queda absurda das
árvores no nosso município.
Muito obrigada.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Respondendo, então. Essa questão da integração, a gente já vem
acompanhando e já vem pedindo isso ao Executivo, nas auditorias operacionais que acontecem,
porque a gente está quase sempre identificando isso.
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Só que a gente só pode recomendar, né? Como Tribunal, eu não posso determinar. Essa é uma
questão sensível do próprio Executivo, mas a gente sempre recomenda. Inclusive, nesse relatório,
tem uma recomendação quanto a isso.
A questão das árvores, nós fizemos uma auditoria específica na arborização urbana, tem mais ou
menos uns três ou quatro anos, e lá a gente já apontava uma expressiva queda da cobertura arbórea
da Cidade do Rio de Janeiro. Quanto mais árvores você perde, mais aumenta a temperatura da cidade
– essa sensação que a gente tem é inegável – e, já naquela época, quatro anos atrás, não havia
qualquer tratamento fitossanitário para as árvores, nenhum.
E, realmente, o que a senhora falou em relação às podas, o que acontece? Se você só fica fazendo a
poda com a preocupação dos fios da Light, você só faz a poda lateral, e isso faz com que a árvore
tenha um crescimento que eles chamam apical. Então, chega um ponto em que ela acaba tendo um
peso grande e, então, ventos, o que acontece? Elas acabam tombando, perdem um pouco da
estabilidade. Mas a Comlurb, já nessa época, afirmava que tem um engenheiro que acompanha essas
podas, e que é feito dentro dos padrões.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu queria só retomar a palavra para fazer uma questão, porque,
pelo que entendi da apresentação, nas intervenções no Plano de Manejo de Águas Pluviais, foram
feitas só aquelas da Grande Tijuca: os piscinões e o desvio do Rio Joana?
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Aquelas quatro que a gente identificou. Da Praça da Bandeira...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Isso. Praça da Bandeira, Praça Vanhargen, Praça Niterói e o desvio
do Rio Joana. Não foi feita mais nenhuma obra dentro do plano?
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Identificado no plano, não.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – E vocês fizeram alguma recomendação específica a respeito
disso?
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Sim, nós fizemos, e esse processo, inclusive, tramitou pela 2ª
Inspetoria, que é a encarregada com a Rio-Águas, com a RioUrbe e com a Geo-Rio. Eles estão
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acompanhando essa questão, estarão aqui semana que vem, aí eles trarão toda essa questão de
orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho que, semana que vem, a gente vai ter mais
informações sobre isso, e como a nossa proposta é que a Rio-Águas venha no dia 23 de maio, está aí
uma pergunta claríssima para ser feita para eles: por que, dentro do Plano de Manejo de Águas
Pluviais, só essas ações foram feitas? E, no final das contas, se a gente se lembrar do governo
passado, mas se a gente lembrar, inclusive, as declarações do Prefeito Crivella nesse momento de
chuva, quando perguntado sobre isso, a única coisa que ele também respondia, e quando falava de
orçamento, era isso: “Não, o desvio do Rio Joana custa muito caro, os piscinões custam muito caro”.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Vossa Excelência me permite?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, Vereadora.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é. O Rio Joana, de que ele falou tanto, na verdade, já é
um projeto de 2013, que tinha um custo de, aproximadamente, R$ 250 milhões. Ele diz que todas as
verbas de combate à enchente foram praticamente, foi o que ele disse, em uma obra de mais de R$
300 milhões. Só que a Prefeitura vai entrar apenas com 15% desse valor e, até o momento, não
pagou nada, ok?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São perguntas que nós faremos mais à frente e, certamente,
virão.
Eu fico muito impressionado, porque, na CPI, o que a gente teve antes foi a fala de pessoas que
vieram da academia, da universidade, que já apontavam, em determinado momento, que, do ponto
de vista do olhar da universidade, faltava esse tipo de questão de planejamento, coordenação entre
os órgãos. Agora, a gente tem a fala dos técnicos do Tribunal de Contas, numa auditoria que aponta
exatamente isso: falta planejamento que oriente a política ambiental, falta coordenação da política
ambiental da cidade, falta integração entre os órgãos responsáveis.
Embora não tenha a ver diretamente – embora tenha relação com o escopo dessa CPI –, essa
questão, por exemplo, da Parques e Jardins e da Comlurb jogarem uma para a outra essa história do
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Plano de Arborização Urbana é um símbolo disso, um “deixa que eu deixo”. Esse tipo de falta de
coordenação e de planejamento parece o Vasco jogando. Desculpem, e eu sou vascaíno.
E aqui tem outra coisa, talvez mais grave ainda. Tem um elemento que é: faltam planos e, portanto,
falta planejamento. A inexistência de, pelo menos, três instrumentos, o que foi constatado nesta
auditoria, fora outras auditorias e questões. Só para me ajudar a relembrar. São três planos que
faltam aqui: o Plano de Gestão Costeira; o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que seria
absolutamente amplo; e o Caderno de Encargos Ambientais.
É uma gestão pública, um Poder Executivo que está... E o Vereador Renato Cinco tem razão: nós,
como Poder Legislativo, temos que cobrar a elaboração disso e até pressionar para que aconteça,
mas é uma falta de planejamento, na perspectiva de elaboração de metas etc. para serem
cumpridas, e, portanto, em desacordo com a própria legislação do Plano Diretor.
Mas, quando a gente chega no Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais, o plano não é transparente,
e as medidas contidas nele não estão sendo executadas. E a gente ouviu aqui, não lembro qual das
exposições, que dizia que um dos mais graves problemas do Plano de Manejo de Águas Pluviais... Foi
a Ana Lúcia Brito, a professora Ana Lúcia Brito.
Um dos mais graves problemas é que, nessa síntese, havia uma lista de obras a serem feitas, sem
nenhuma indicação sobre quais eram as obras emergenciais, as obras que podiam ser feitas a médio
prazo, as obras de longo prazo. Não havia nenhuma avaliação sobre qual é o critério de prioridade da
lista de obras. Aí, a gente chega agora e percebe: as obras feitas foram essas da Praça da Bandeira,
da Praça Vanhargen, da Praça Niterói, do Rio Joana.
Mas por quê? Qual foi o critério para fazer essas obras e não outras que estavam na lista? O Plano,
até onde eu entendo, e tudo o que eu debati do Plano Municipal de Educação, o grande desafio é: você
ter metas e prazos para cumprir essas metas e, portanto, cobrar para que o orçamento se adeque a
isso, e aqui você não tem. Então, você tem falta de transparência, falta de planejamento, até quando
temos planos elaborados.
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Bom, só que o que a Marta e o Almir trazem para a gente tem outras coisas, ou seja, a inexistência,
ou o fato de você não ter transparência em dados das estações de medição.
A gente está enfrentando aqui, agora, Marta... Quando a gente foi olhar, os dados, por exemplo, dos
pluviômetros, que muitos deles estão disponíveis na internet, outros não estão... E aí, a gente vai
cobrar, inclusive, na próxima semana, nas outras semanas, que todos possam ser transparentes,
inclusive para poder entender quando tem técnica e tal.
Agora, tem outro dado. Essas estações de medição não estão transparentes e, pior, não tem gente
capacitada para processar as informações vindas dessas estações de medição.
Na Rio-Águas, nós vamos pedir, sem dúvida alguma, cópia desse convênio de cooperação técnica.
Acho que cabe um ofício da CPI, inclusive, ao próprio Inea, também para perguntar sobre esse
convênio e tal. E, obviamente, a Rio-Águas será perguntada sobre os resultados e execução deste
convênio de cooperação técnica.
Com tudo isso, Marta... E aí, assim, eu sei, a gente vai falar disso na semana que vem, mas tem
também esse debate que vocês apresentam do gráfico, ali, sobre os recursos orçamentários.
Isso tudo também acaba tendo... Se não tem planejamento, também não recurso, também não tem
orçamento, a política não é feita, e a população é que sai prejudicada. É um pouco isso também o que
vocês estão apresentando aqui para a gente, desse pano de fundo... Eu sei que tem, por exemplo... O
Conselho tem funcionado normalmente, mas o Conselho também, pelo jeito, não tem sido incisivo o
suficiente para colocar essas coisas para funcionar, não é?
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Aí, eu não posso fazer essa afirmação, não tenho como avaliar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem como avaliar. Está certo, desculpa, eu é que fiz uma
elucubração no final.
Mas, tirando esse pedaço do final, ou seja, tudo o que eu falo antes: falta de planejamento, falta de
integração, inexistência de alguns instrumentos, outros instrumentos que existem, mas não são
cumpridos, é um diagnóstico correto, a partir da apresentação de vocês.
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A SRA. MARTA VARELA SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cinco, você desejaria fazer mais alguma pergunta?
O Tomás estava aqui me lembrando que tem um negócio curioso, que os recursos estão maiores em
2014, e em 2016, em pelo menos dois daqueles gráficos que vocês colocaram, que foram,
coincidentemente, os anos da Copa e da Olimpíada, não é? Eu sei que vocês não devem ter feito uma
relação direta, mas, aos nossos olhos, exatamente, “praças reformadas no ano da Copa e no ano das
Olimpíadas”, não é? E ano de eleição. Deve ter sido, talvez, uma simples coincidência.
Bom, queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. O Tales, que está aqui, pega num
pendrive os documentos digitalizados que vocês tenham, porque a gente, depois, informa a todos os
vereadores da CPI de que estamos de posse. E, caso alguém queira cópia deles, ou até termos o
contato para mandar isso por e-mail, digitalizado, para os vereadores que certamente vão querer
isso.
Acho que damos por encerrada essa primeira parte da nossa Audiência, e vamos para a segunda
parte, que era exatamente o momento em que a gente precisava da Vereadora Teresa Bergher.
Como a gente tem que assinar a Sessão, eu posso suspender aqui por cinco minutos, para a gente
poder assinar a Sessão e poder retomar a parte da deliberação daqui a cinco minutos.
Então, agradeço muito ao Almir e à Marta.
O de praxe, normalmente, é que a gente tenha a pergunta encaminhada aos vereadores para
fazerem, por conta do Regimento – não é por minha conta, não. Mas diga qual é a pergunta.
Isso. O decreto também... Isso a gente até falou com a Professora Ana Lúcia Brito. O decreto do Plano
Municipal de Saneamento diz que está baseado no plano, e não é o plano em si.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Sim. Foi baseado no Plano de Águas Pluviais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não é o plano em si.

A2-0223

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Não. Foi do Relatório Síntese.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do Relatório Síntese.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – Se vocês compararem, é muito parecido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que a gente tem aqui é uma situação inusitada. Mas nós já
pedimos a Rio-Águas, que ainda não respondeu, uma cópia completa do Plano. Já pedimos. Agora, é
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O presidente da Rio-Águas terá que vir aqui; vai ter que
responder sobre isso. Se, inclusive, ao próprio Tribunal de Contas, eles dizem que possuem guarda
digital do documento, à CPI, eles são obrigados a responder, a entregar o documento. Aí, a gente vai
cobrar, certamente, este elemento. Nós seremos incisivos nisso. Porque é um absurdo que esse
Plano não esteja disponível para que a sociedade civil saiba e que, nem mesmo os órgãos,
vereadores, Tribunal de Contas e etc. tenham acesso a este documento que é público, que deve ser
público.
Então, mais uma vez, agradecendo à Marta e ao Almir pela presença; elogiando muito a
apresentação, a disponibilidade, a possibilidade dos dados e dos elementos que serão, certamente,
importantes para o nosso relatório final, eu suspendo a sessão por 10 minutos, para que a gente
possa iniciar a fase das deliberações, logo após.
Está suspensa a Audiência.
(Suspende-se a Audiência às 14h06 e reabre-se às 14h13)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está reaberta a Audiência da CPI, para a fase das
deliberações.
Eu queria dar conhecimento aos senhores de um relatório preliminar, tanto do nosso gabinete,
quanto do gabinete do Vereador Renato Cinco, do relator, que é o seguinte: se os senhores lembram,
nós aprovamos, há algumas sessões, um questionário, de cerca de 30 perguntas, e elas foram
respondidas parcialmente. Nós, inclusive, durante a Audiência Pública da última sexta-feira,
chegamos a fazer um levantamento sobre os órgãos que tinham respondido. A partir dessas
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respostas, houve uma análise preliminar a respeito da questão de gestão de crise, ou seja, o que a
Prefeitura fez durante as crises de fevereiro e de abril. Aí, chegamos a algumas conclusões que, na
verdade, estão ensejando novas perguntas à Prefeitura. Ainda é, portanto, um relatório preliminar,
que demonstra, por exemplo...
Quero registrar a presença da Vereadora Rosa Fernandes, membro titular desta CPI.
Este relatório tem alguns elementos que, na verdade, como eu disse, ensejam novas perguntas para
que a gente possa chegar a conclusões definitivas. Ele trata, aqui, especificamente, apenas esse
relatório, de três questões: dos critérios para os acionamentos dos estágios de atenção e crise; dos
critérios para acionamento de sirenes e dos critérios para interdição de vias. Nesses três elementos,
há uma série de questões a serem recolocadas. Eu queria pedir aos senhores e às senhoras para
chegar à página final, que são as medidas que a gente está propondo tomar a partir daqui. Estão na
antepenúltima página.
Então, tem uma série de medidas que a gente está propondo agora: envio de um novo questionário
destinado diretamente ao Centro de Operações, com o objetivo de esclarecer os critérios e o caráter
discricionário do acionamento dos estágios de pré-atenção, atenção e crise; solicitação ao Poder
Executivo, que proceda à revisão e ampliação do atual protocolo de interdição de via de autotráfego
etc., com longos trechos à jusante de encostas, de forma a englobar também todas as vias sujeitas a
deslizamentos, a exemplo de canal.
Vamos fazer o seguinte, posso propor? A gente pode encaminhar, dar ciência de que os vereadores
possam ler essas solicitações e a gente aprova na semana que vem – todas elas? Pode ser melhor
isso? Porque talvez seja melhor do que eu fazer a leitura e, na verdade, não dar muito espaço para
que tanto Rosa Fernandes quanto Teresa Bergher possam formular outras perguntas e outras
questões. Acho que é mais fácil do que eu tentar fazer a leitura e fazer o debate sobre isso aqui,
agora. É um conjunto de novas medidas e propostas que a gente vai encaminhar. Tem aqui, inclusive,
toda a fundamentação disso, metodologia, que eu acho que dá para as assessorias e os gabinetes
fazerem a leitura, ok?
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Então, está entregue o relatório. Portanto, as medidas a serem tomadas e perguntas ficam para a
semana que vem e para quando os funcionários, presidentes da Geo-Rio e da Rio-Águas também
estiverem aqui. Terão novas perguntas que foram elaboradas a partir do questionário.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Poderíamos complementar esses questionamentos, para
que eles nos mandem o que têm de projetos e previsão orçamentária para as intervenções que
foram programadas, por exemplo, na Comissão Especial do ano passado. Eles apresentaram uma
proposta, um projeto. E teria recurso para este ano. Eu não vi ainda esse recurso ser apresentado.
Então, acho que a gente poderia questionar em cima do relatório da Comissão Especial, que teve no
ano passado, a apresentação da Rio-Águas com suas propostas. Porque, se eram propostas pra
serem viabilizadas este ano, então deveriam estar elencadas no plano de trabalho de ação da própria
Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí nesse contínuo, Rosa Fernandes, estamos propondo... Na
semana que vem, na Sessão da CPI do dia 9, nós teremos aqui auditores e técnicos do TCM, que farão
apresentação orçamentária da Rio-Águas, da Geo-Rio, de várias ações e programas orçamentários. É
uma lista de 10, 12 programas que eles estão preparando para nos apresentar na semana que vem.
Os auditores da 2ª Inspetoria que cuidam, exatamente, da Geo-Rio, da Rio-Águas e da Comlurb
também – pelo menos, da Geo-Rio e da Rio-Águas – virão apresentar aqui.
No dia 16 de maio, a nossa proposta é a convocação do presidente da Geo-Rio, Senhor Herbem da
Silva Maia, e de técnicos que possam responder perguntas relacionadas ao Sistema Alerta Rio,
manutenção de encostas e áreas de risco geotécnico e outras relacionados à CPI.
Então, venha o presidente da Geo-Rio e que ele venha com assessoria, com técnicos para responder
perguntas sobre isso. E no dia 23 de maio, o presidente da Rio-Águas, o Senhor Marcelo Jabre Rocha
e também técnicos que possam responder sobre a questão de monitoramento dos rios, operação de
comportas, sistema de drenagem, plano municipal de saneamento básico, plano diretor de drenagem
e manejo de águas pluviais que, hoje, foi objeto da primeira parte.
Queria perguntar se a gente tem acordo com essa sequência?
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu incluiria, exatamente, os investimentos previstos para
2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Incluído. Ok, Vereadora Teresa Bergher?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Tudo bem. Estou de pleno acordo, apenas vou sugerir o
seguinte: vou dar uma olhada, vou ler esse relatório apresentado pelo Senhor Presidente e pelo
Relator. Se houver alguma sugestão, vou encaminhar pra vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. E a gente decide na semana que vem qualquer
mudança.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Está ótimo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presidente, poderíamos incluir também a continuidade do
programa do Rio Acari. O Rio Acari tem um programa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Especificamente sobre o Rio Acari? Vamos incluir perguntas
e...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Uma das coisas que eles apresentaram é que teria recurso,
este ano, para outras etapas do Rio Acari. E até agora a gente não viu nada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Thales, anotou aí pra gente poder tratar dessa questão?
Aprovado o calendário? Aprovadas as convocações? A sessão da semana que vem não será aqui, na
Sala das Comissões, que já está ocupada. Nós vamos verificar a possibilidade do Auditório,
prioritariamente, já que é uma apresentação do TCM. Não é ainda um interrogatório. Ou, se não tiver
o Auditório, no Salão Nobre. Então não será aqui nesta sala.
Não tem Auditório? Então o Salão Nobre é a nossa terceira opção, ok?
Renato Cinco, alguma consideração final?

A2-0227

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Então, sem mais para este momento, já convidando todos e todas, declaro encerrada esta Audiência
da CPI.
(Encerra-se a Audiência às 14h20)

A2-0228

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

09 de maio de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Técnicos do Tribunal de Contas do Município
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2019.
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, no Salão Nobre Vereador Antonio Carlos Carvalho, sob a Presidência
do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Senhor Vereador Renato Cinco,
Relator, e da Senhora Vereadora Rosa Fernandes, Membro, tem início a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e todas, já agradecendo pela presença de
cada um aqui hoje e, em especial, dos trabalhadores desta Casa.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR
AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS".

A2-0229

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
A Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída pelos Senhores Vereadores Tarcísio Motta,
Presidente; Renato Cinco, Relator; Rosa Fernandes, Tiãozinho do Jacaré e Marcelo Arar, Membros; e
Teresa Bergher e Major Elitusalem, Suplentes.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes, pedindo que respondam ao microfone.
Vereador Tarcísio Motta, presente.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Renato Cinco, presente.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Rosa Fernandes, presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acabou de sair agorinha da sala, mas gostaria de registrar
que passou por aqui também o Secretário Estadual de Educação Pedro Fernandes. Só para constar
na ata.
Estando presentes três membros da Comissão, procederemos à audição dos convidados desta
sessão, que são técnicos e auditores do Tribunal de Contas.
Logo após, passaremos à aprovação dos requerimentos previstos para esta sessão, em especial
aqueles que ficaram pendentes na última sessão e que dizem respeito aos procedimentos do
relatório preliminar que a Presidência e a Relatoria apresentaram ao conjunto de vereadores.
Vamos passar a palavra para o Roberto e para o Diogo. Diogo Marques é auditor de controle externo
do Tribunal de Contas do Município e o Roberto Mauro Chapiro, do CAD/TCM-RJ.
Antes disso, gostaria de registrar a presença de Marcelo de Aguiar Sepúlveda, que é engenheiro da
Seconserma/Subec. Obrigado pela sua presença. A Seconserma certamente também será chamada
aqui para apresentar considerações. Quero registrar também a presença do auditor do TCM Marcio
Bandeira de Mello e da auditora de controle externo Simone de Souza Azevedo, também do Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro.
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Gostaria de agradecer pela sua presença e passar a palavra ao Diogo e ao Roberto, que terão aí, com
toda a tranquilidade, meia hora para fazer a sua apresentação com relação à questão da execução
orçamentária de programas e ações – que nós, da CPI, solicitamos ao Tribunal de Contas que fizesse
essa apresentação.
Há cópias da apresentação para o conjunto de vereadores e certamente os documentos estarão
disponíveis para os vereadores da Comissão. Se outros vereadores quiserem receber a
documentação, podem entrar em contato com a Presidência da CPI, e disponibilizaremos inclusive o
CD-ROM com os dados de forma eletrônica.
Passo a palavra aos apresentadores do dia.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Boa tarde a todos: senhores vereadores e demais presentes.
Sou Roberto, coordenador da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal de Contas
do Município. Tivemos a incumbência de coletar alguns dados, dados esses disponibilizados pelo
Sistema de Informações Gerenciais da Prefeitura Municipal.
Fizemos uma apresentação, eu diria, até simples, para traçar um panorama de volume de recursos
aplicados nos programas relacionados à contenção de encostas e relacionados, também, a controle
de enchentes.
Inicialmente, a gente teve aqui, solicitados pelos senhores vereadores, dois programas, cada
programa articula diversas ações, então a gente teve dois programas e, também, as ações que
estariam vinculadas a esses dois programas.
A gente percebeu que, além dessas ações solicitadas pelos senhores vereadores, a Prefeitura
também realizou outras ações que estão vinculadas aos programas relacionados a controle de
enchente e proteção de encostas.
Então, a ideia foi tentar consolidar esses dados em valores históricos – a gente não fez a atualização
de valor – para traçar esse panorama e dar uma dimensão do volume de recursos que vêm sendo
aplicados pela Prefeitura nessa temática pública.
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(Inicia-se a apresentação de slides)
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – O primeiro slide fala, especificamente, sobre o Programa 0097 –
Controle de Enchentes. A gente fez um apanhado desde 2013 até 2019; mas em 2019 a data de corte
nossa, que foi a disponibilizada pelo sistema, foi 24 de abril de 2019, então, não sei se vai ser
suficiente para fazer algum tipo de comparação. De qualquer forma, o dado foi exposto para a gente.
Queria agradecer ao Diogo, que foi o responsável pela confecção da apresentação e, também, o
trabalho de pesquisa e coleta desses dados.
Bom, o que a gente vê aqui, na primeira coluna – Dotação Inicial –, é a dotação aprovada inicialmente
na Lei Orçamentária Anual e, na segunda coluna – Dotação Atualizada –, são as modificações muito
em decorrência dos créditos adicionais. Então, se eu for à dotação atualizada, percebe-se que, em
2013, a gente estava em patamares superiores a R$ 500 milhões; a mesma coisa em 2014; em 2015,
a dotação atualizada, o orçamento disponível até então para o Executivo já caiu para R$ 316 milhões;
e, a partir de 2016, 2017 e 2018, a gente vai vendo uma queda, especialmente se for comparada a
2013, 2014.
Mas, dessa atualização atualizada, o que foi despesa, o que foi recurso aplicado efetivamente pelo
município? Essa informação encontramos na coluna da Despesa Empenhada, que seria, aí, a terceira
coluna. Aí você vai enxergar a mesma tendência da dotação atualizada: queda de aplicação de
recursos nesse programa já a partir de 2015, 2016. 2017 foi o ano com menor aplicação de recursos
nesse programa relacionado a controle de enchentes e, em 2018, há uma leve retomada; mas, se
compararmos a 2013 e 2014, teve uma queda substancial nesses exercícios a partir de 2016.
Volto a dizer: a gente não atualizou os valores. Se eu tivesse atualizado, a discrepância seria maior. Se
eu trouxesse os R$ 386 milhões empenhados em 2013 a valor presente, para efeito de comparação,
a gente teria um valor maior ainda em relação ao que está sendo aplicado atualmente.
Bom, vou considerar, sempre – até por causa da minha posição técnica –, despesa o valor
empenhado, tudo bem? É aquilo que ele comprometeu do orçamento para realizar as ações
relacionadas àquele programa.
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Esse segundo slide... Olha, é uma coisa bem sintetizada, tá, gente? Porque esse programa de controle
de enchentes articula diversas ações. As ações que ele articula na sua integralidade a gente preferiu
não colocar no slide, porque seria um volume de informações muito grande. Então, a gente fez um
materialzinho consolidando essas ações e, se algum vereador, assessores parlamentares
pretenderem consultar, tem esse material que a gente entregou também, uma planilhazinha
detalhada com todas as ações articuladas pelo programa.
Aquilo a que a gente vai dar destaque aqui são as ações principais, que acabam chegando a quase
100% da execução do programa, então, já seria o suficiente para traçar esse panorama.
Esse slide, que traz esse gráfico, é daquilo que a gente vinha falando: queda a partir de 2017. Em
2016, também já tem uma queda – se eu pegar essa linha azul, é o valor empenhado. Em 2017, a
gente está abaixo do patamar de R$ 100 milhões de recursos aplicados em programa de enchentes.
Só traz uma curva daquilo que a gente falou em relação ao primeiro slide.
Agora, a gente tem as duas principais ações que usaram mais recursos desse Programa de Controle
de Enchentes. Essas duas ações chegam a quase 100% do que foi executado no programa. A
primeira ação é a Implantação de Sistemas de Manejo de Águas Pluviais e Infraestrutura Urbana –
Bacias Hidrográficas. Olha, você vê que a tendência é de uma descida brusca e, realmente, em 2017,
atingindo o seu menor patamar. O ano de 2019 não sei se vale a pena a gente comentar, porque
ainda está em curso a execução do orçamento: hoje posso ter uma posição; amanhã pode não ser a
mesma. Então, evidencia-se que essa ação específica de implantação de sistemas de manejo de
águas pluviais já vem tendo uma queda substancial – a linha azul representa a despesa empenhada –
a partir de 2015, 2016 e 2017.
Uma ressalva que acho válida, a título de informação realmente: o orçamento de 2017 já se refere ao
atual Prefeito; entretanto, ele foi elaborado pelo seu antecessor. Obviamente, o Prefeito pode alterar
mediante autorização da Câmara Legislativa, mas não deixa de ser algo que ele executou em função
de um planejamento realizado pelo seu antecessor. Claro que o planejamento pode sofrer correções.
A Ação de Manutenção de Sistemas de Manejo de Águas Pluviais é o gráfico da direita. Das bacias
hidrográficas também, em 2013, o empenhado chegava próximo a R$ 20 milhões. Em 2014, teve uma
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alta considerável, batendo quase R$ 60 milhões. Depois, em 2015, voltou ao patamar de R$ 20
milhões. Em 2016, recupera-se um pouco, com pouco acima de R$ 30 milhões e, a partir de 2017, ele
volta para R$ 20 milhões. Em 2018, se mantém em torno R$ 20 milhões.
Aqui era só para dizer que são as duas ações principais do programa relacionado ao controle de
enchente. Não sei se vocês estão tendo a mesma percepção que eu, estou reforçando alguns pontos,
mas é bem autoexplicativa a apresentação.
Agora, a gente vai para outro programa, relacionado à proteção de encostas – solicitado pelos
senhores vereadores. Aqui, a gente fez a mesma sistemática: primeira coluna, dotação inicial, é o
orçamento aprovado. Na segunda coluna, tenho a dotação atualizada em função de créditos
adicionais. Empenhado é a coluna que, para mim, interessa, porque é o que ele comprometeu do
orçamento para esse programa. Se a gente pegar de 2013 a 2016, está entre R$ 60 milhões e R$ 67
milhões a aplicação de recursos nesses programas. A partir de 2017, já tem uma queda, inclusive, na
autorização orçamentária e, consequentemente, teve uma queda na execução já a patamares de R$
30 milhões – Contenção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico. Em 2018, tem uma leve
recuperada, mas ainda não chega aos patamares anteriores, se considerarmos de 2013 a 2016.
Então, realmente, a queda se evidencia a partir de 2017. Aqui é a curva... Eu sempre me baseio pela
linha azul que é o valor empenhado. A gente vê que, até 2016, tenho algo linear em relação a
montante aplicado, em torno de R$ 60 milhões e R$ 67 milhões. Em 2017, a gente já vê uma queda a
patamares inferiores a R$ 40 milhões com uma leve recuperada em 2018. Só traduz o que vimos no
slide anterior.
As duas principais ações desse Programa de Contenção de Encostas são essas duas aí: Ação de
Estabilização Geotécnica; Ação Vistorias e Fiscalização e Licenciamento. A curva desse gráfico já
demonstra também que, em 2017, eu passo a ter uma forte queda. A primeira ação, do lado
esquerdo, estava em torno de uma execução de R$ 50 milhões, ou sessenta e poucos milhões, e, em
2017, o que foi utilizado do orçamento nessa ação foi inferior a R$ 30 milhões, então, uma queda que
pode ser considerada substancial. Já na outra ação, relativa ao Programa de Contenção de Encostas,
tenho patamares, até 2015, acima de R$ 4 milhões; uma leve queda em 2016; em 2017, volta
praticamente ao patamar anterior; e, em 2018, até supera. O mais importante desse slide é ver que
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essas duas ações em relação ao Programa de Contenção de Encostas foram as que mais
consumiram recursos orçamentários, foram as que tiveram mais execução orçamentária.
Uma das ações, estou aqui com uma colinha na mão, que foram solicitadas pelos senhores
vereadores era a Expansão de Saneamento, era o nome de uma ação. Verificamos que, na verdade,
isso não é uma ação, é um programa. Então, trouxemos como um programa. Ação é individual e
articulada dentro de programas, e um programa articula diversas ações. A expansão de saneamento
não é uma única ação, ela, na verdade, é um programa que também articula diversas ações.
Percebemos aqui... Já vou para o valor empenhado, para tentar encurtar um pouquinho a
apresentação, que também não é muito longa. Percebemos que, em 2015, tenho um acréscimo nos
valores que foram utilizados para expansão do saneamento. Em 2016, o volume de recursos se
elevou. Em 2017, ele começa a retornar aos patamares anteriores. Então, R$ 115 milhões foram
aplicados em 2017, e 2018 já teve uma leve queda, também, em R$ 97 milhões.
Deixem-me ver se aqui temos as ações. Aqui, é a curva que fala que em 2016 fez uma pirâmide, foi o
pico do montante de volume de recursos aplicados.
As principais ações desse programa são: Ação de Implantação de Sistemas de Manejo de Águas
Pluviais e Ação de Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário na Zona Oeste. Percebemos no
primeiro gráfico, especificamente, que a ação que mais consumiu recurso foi a primeira, Implantação
de Sistemas de Manejo de Águas Pluviais, consumindo, a partir de 2016, mais de R$ 200 milhões de
recursos orçamentários. Em 2017, já tenho, nessa ação específica, uma forte queda e já passa a ser
executada em patamares inferiores a R$ 50 milhões.
Aí, são os gráficos para acompanharmos um pouquinho a curva de aplicação de recursos. A outra
ação também importante dentro do Programa de Expansão de Saneamento não consumiu tantos
recursos quanto a primeira, mas estão entre as duas principais desse programa.
O Diogo, na coleta dos dados, percebeu que tinha ações que não tinham sido solicitadas pelos
senhores vereadores, mas que se referiam a esse tema da política pública. Então, tentamos trazer
essa informação, e o meu último slide será uma consolidação de tudo que foi gasto nessa temática.
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Então, tenho a Ação de Manutenção do Sistema de Drenagem. Essa ação está sendo articulada não
pelos programas que foram solicitados a nós, e sim por outros programas, como o Conserva Rio e o
Gestão Integrada de Vias Públicas.
Bom, aqui, eu tenho certa regularidade no volume de recursos aplicados. Claro, isso se não fizeram
nenhum tipo de atualização, não é? Mas, em 2013, eram R$ 35 milhões. Aumentou um pouco, em
2014, para R$ 38 milhões. Depois, caiu R$ 2 milhões em 2015. Em 2016, manteve-se praticamente no
mesmo patamar. Em 2017, não fugiu tanto à regra. Mas aqui a principal informação é: tem outra
ação, não vinculada àqueles programas, que está dentro aí do que os vereadores precisam para
conduzir a CPI. O gráfico ao lado reflete... A linha azul, você vê que ela não faz uma curva tão
íngreme. Ela é meio que linear aí na casa dos R$ 35 milhões. Nunca bateu os R$ 40 milhões, fica em
R$ 35 milhões. A partir de 2018, tem uma leve queda e, em 2019, acho que ainda está muito no início
para a gente ter um panorama. A informação está aí para fins de alguma análise que possa ser feita,
mas não sei se já dá para tirar conclusões, não é?
Bom, eu tenho, também, a ação de revitalização com obras de pavimentação e drenagem em
diversos espaços, que também não é articulada naqueles programas de contenção de encostas, nem
de controle de enchentes. São também articuladas, no Bairro Maravilha, intervenções de revitalização
e reestrutura urbana.
Bom, aqui a gente percebe que o ápice aconteceu em 2014, onde R$ 240 milhões foram aplicados –
quase R$ 241 milhões – nessa ação, com queda em 2015, e retorna ao patamar de R$ 240 milhões.
Até supera os R$ 225 milhões observados em 2014. Retorna para R$ 242 milhões em 2016. Em 2017,
uma queda substancial: R$ 21 milhões de reais aplicados – R$ 22 milhões, praticamente.
E aqui a gente faz um consolidado que traça esse panorama que eu pretendia trazer para vocês, a
quantidade de recursos aplicada nessas temáticas públicas. Então, percebe-se, nitidamente, se eu for
à coluna dos valores aí empenhados, que há um esforço menor nessas áreas a partir de 2017. Eu
estava entre R$ 600 milhões e R$ 750 milhões sendo aplicados nessas áreas e, a partir de 201,7 eu
tenho aplicação de R$ 228 milhões. Em 2018, foram R$ 293 milhões.
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Esse consolidado totalizou os dois programas que os vereadores tinham pedido para a gente. O
programa que a gente identificou, que não era uma ação, e sim um programa, e essas ações que não
estão vinculadas a nenhum desses três programas anteriores, mas que têm a ver com a temática. O
gráfico dessa aplicação evidencia a queda ocorrida em 2017 e mantida em 2018 também.
Bom, eu volto a dizer que foi uma apresentação até simples, apenas para traçar um panorama de
volumes aplicados nessas áreas. Podem surgir perguntas, mas o que justificaria uma aplicação
menor a partir de 2017, sinceramente, eu não tenho como responder a essa pergunta. Alguns fatores
podem ter contribuído. Em 2017, a gente teve uma quebra na arrecadação em torno de R$ 4 bilhões.
Então, eu não sei se isso justifica, mas pode ser que explique a redução de recursos aplicados nesses
programas – e em outros também que não foram objeto da nossa análise. Então, foi uma
apresentação simples, apenas com o intuito de traçar esse panorama, pegando os exercícios de 2013
a 2019. Muito obrigado a todos e fico à disposição para eventuais perguntas.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença dos Senhores Vereadores
Tiãozinho do Jacaré e Teresa Bergher, agradecendo a presença de ambos. Eu já havia registrado a
presença da Vereadora Rosa Fernandes e do Vereador Renato Cinco. E quero registrar, também, a
presença do Vereador Paulo Pinheiro, nosso companheiro de bancada.
Vereadora Rosa, quer iniciar? Alguma dúvida?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu sinto falta, na verdade, de visualizar onde esses parcos
recursos foram aplicados. Com esse mapeamento, a gente tem uma noção do investimento na
Cidade como um todo, e vocês deram um panorama ano a ano, que dá claramente – eu adoro gráfico
– para você entender onde foi que esses recursos caíram, mas, talvez por que eu seja tendenciosa,
por avaliar uma região da Cidade, eu queria saber se teria como a gente ter a informação e um
gráfico das regiões onde foram aplicados esses recursos.
Porque, por exemplo, tem uma subida grande – eu acho que em 2015... eu prefiro o gráfico... isso...
2013, foi o segundo governo do Eduardo. Você não tem isso para trás, não, tipo 2010? Eu vou falar
especificamente o que eu quero saber. Eu sou focada em uma região da Cidade e numa questão bem
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específica, que é o Rio Acari. Essa é a minha neurose. No início do governo do Eduardo, que foi reflexo
do final do governo do Cesar, então provavelmente 2009... 2009, 2010, teve um investimento alto,
com um recurso que não era um recurso direto da Prefeitura, era um recurso do Governo Federal,
que teve a primeira etapa de investimento e intervenção no Rio Acari.
Para que a gente possa fazer uma análise do tipo de investimento e do valor do investimento, eu
preciso saber o que aconteceu ali pós essa intervenção direta no Rio Acari, enquanto obra, porque, de
lá para cá, várias coisas aconteceram, tipo: tira um pouco da areia; mexe um pouco numa área de
assentamento de resíduos; derruba uma ponte. Mas que são pequenas intervenções, que não
atingem diretamente na solução de um problema que foi desenhado e projetado para resolver em
etapas, e que nós ficamos em uma primeira etapa. Talvez a gente precise chamar atenção, porque, se
existe um projeto e um plano de ação, que envolve até o plano de governo, ele não poderia acontecer
só na sua primeira etapa: as outras etapas deveriam ter vindo, obrigatoriamente, para que houvesse
a conclusão desse projeto, que foi desenhado pelo Governo Federal, pelo Ministério das Cidades e
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então, eu preciso dessas informações: quanto gastaram para fazer pequenas intervenções, que não
faziam parte do projeto? Quanto gastaram para que a população achasse que estavam em busca de
uma solução? Quanto gastaram para que a gente acreditasse que todos estavam direcionados para
uma solução definitiva?
Então, eu preciso, para minha análise, o que teve nessa área, durante os últimos 10 anos. Se vocês
conseguirem mandar para a Comissão o que aconteceu nos últimos 10 anos, vamos poder fazer uma
análise crítica do tipo de intervenção que ocorreu nessa região nos últimos 10 anos e por que há uma
ação recorrente de enchentes nessa área que já é esperada. Todos os anos, a cada dois anos ou a
cada três anos, temos problemas gravíssimos. Isso é recorrente e não buscamos uma solução
definitiva.
Se o Presidente concordar, talvez eles pudessem nos encaminhar áreas onde tenhamos uma
preocupação específica para que não tratemos num investimento só global, que é importante, mas
também nos investimentos pontuais. Porque, se gasta um pouco aqui hoje, um pouco aqui amanhã,
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um pouco acolá depois de amanhã e não conclui um projeto, não adiantou nada. Então, precisamos
entender em que está sendo gasto e a forma como se está gastando.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Algum comentário sobre essa pergunta da Vereadora? Você
acha que é possível fazer algum tipo de levantamento mais nesse sentido específico, sobre áreas que
identifiquemos aqui?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Posso me comprometer e verificar se tem algum trabalho já
realizado pelo Tribunal de Contas em contratos que foram executados nessas áreas e se, dentro de
análises de contratos, visitas ou mesmo auditorias feitas por equipes especializadas no Tribunal, tem
algum resultado que possa trazer algo nesse sentido: “Olha, aqui o objeto do contrato era um,
gastaram-se recursos em algo que não era o objeto do contrato. Talvez por isso o projeto nunca se
conclua.” Enfim, posso trazer…
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que entendo como um plano, plano de ação, plano de
governo? Plano é uma coisa que você projeta e persegue até que seja concluído.
Acho que não só a questão da CPI, mas, por exemplo, temos outra Comissão Especial, que é do Rio
Acari. Temos uma Comissão – minha, do Vereador Renato Cinco e mais um vereador – do Meio
Ambiente. É importante para nós saber o que vamos cobrar do Governo, que deveria também ser
uma missão do Tribunal. Por que se gastou tanto em tal lugar e não se gastou no outro lugar? Por
que não se concluiu a obra daqui e se está pegando outra obra para iniciar? Por que se gastou
dinheiro fazendo projeto? Por que se gastou dinheiro investindo em consultoria e esse trabalho não
foi concluído?
Acho que esse questionamento tem que acontecer. Acho que não dá para simplesmente ficarmos
numa posição pacífica de assistir àquilo que o Governo decide aplicar fora do que foi planejado, fora
de um plano de ação. Acho que, na verdade, aquilo a que esta Comissão se propõe tem duas
vertentes: uma, saber a quantas andam os recursos investidos na questão das enchentes. Está
diminuindo a aplicação de recursos? O cara está investindo mais? Está buscando outras formas de
investimento? Esse é um lado da moeda. A segunda vertente – e aí o Tarcísio pode me corrigir – é o
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que, propriamente dito, está sendo feito ao longo dos anos. O que essa gestão está se propondo a
fazer? Qual é a proposta em termos de enchente? O que tem? Quem planeja – por exemplo, na
Rio-Águas – tem que saber o que está planejando, não pode só ser demandado, tem que demandar
também, tem que ter proposta. Qual é a proposta da Rio-Águas? O que eles têm de coluna vertebral
para ser feito?
Claro, tem coisas pontuais? Tem. Numa enchente que nunca aconteceu, uma coisa menor, uma
microdrenagem. Agora, o que está sendo feito de macrodrenagem no Governo, seja ele qual for, se
foi no Governo passado, se é neste, se será o do futuro? Tem que ter uma linha! Isso é do que sinto
falta.
Acho que a gente bate, bate, bate, bate e não cobra um plano de ação para a Cidade do Rio de Janeiro
em termos de investimento. O cara fica inventando: “Ah, gostei mais daqui do lado de cá, que é mais
bonitinho, e vou começar o investimento aqui”. Aí paro. Aí vou e começo o investimento ali. Aí paro.
Não tem um fio condutor.
Então, disso sinto falta. Acho que o Tribunal também deveria ter... Claro que não é obrigação de
vocês, não é o trabalho específico... Vocês lidam muito com números, mas acho que a gente tem que
contextualizar esses números. Esses números não podem ser trabalhados de maneira solta. Têm
que estar dentro de uma proposta maior.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora, deixa eu tentar...
Algumas coisas já acho que são importantes. A gente tentar ver depois como é que traduz isso num
pedido concreto para o Tribunal de Contas.
Vamos tentar trabalhar entre as nossas assessorias para formalizar e, no diálogo, até porque a
gente, inclusive, vai ter técnicos aqui do Tribunal, auditores, pelo menos um, acompanhando a CPI. E
acho que a gente vai conversando para saber como é que a gente formaliza isso.
Eu podia... É! Não. Eu imaginei.
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Eu queria tentar fazer algumas perguntas aqui e, depois, passar para os demais vereadores para a
gente poder, inclusive, chegar a algumas coisas muito importantes.
Primeiro, tem um acordo... E não tenho que corrigir nada da sua fala e de grande parte do que a
senhora falou aqui agora. Mas deixe-me tentar... Porque tem umas coisas importantes.
Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta. No questionário que a gente mandou para a Prefeitura,
veio uma resposta em que a Prefeitura dizia a seguinte frase: “Na atual administração, a Prefeitura já
investiu R$ 1,296 bilhão”, quer dizer, quase R$ 1,3 bilhão, “em ação de prevenção de riscos e combate
às enchentes na Cidade”. A última tabela que você mostrou, que é consolidada, se puder voltar lá... A
soma dos anos 2017, 2018, 2019 do empenhado dá pouco mais... dá R$ 650 milhões, o que é metade
do que a Prefeitura diz que investiu.
Vocês, no estudo que fizeram, conseguem encontrar onde é que estão os outros R$ 650 milhões que
a Prefeitura diz que gastou? Porque é muita coisa! Não é uma diferença de R$ 10 milhões; é metade!
A Prefeitura diz oficialmente num documento assinado em nome do Prefeito...
Não quero que vocês se comprometam com isso, mas a minha pergunta é: a gente tem que
confrontar o dado que a Prefeitura apresenta dizendo: “Na administração Marcelo Crivella...” A frase é
esta: “Na atual administração, a Prefeitura já investiu” – eu podia, inclusive, tentar considerar liquidado
ou pago, mas tudo bem, vou pensar o empenhado – “R$ 1,296 bilhão em ações de prevenção de
riscos e de combate às enchentes na Cidade.” Nem fala em saneamento. E aqui tem saneamento, que
a gente pode dizer que tem uma série de coisas. É... Na administração... Na administração deles, R$ 1,3
bilhão.
Quando a gente soma 2017, 2018 e 2019 ali, ó, os R$ 228 milhões, com os R$ 293 milhões mais R$
122 milhões... Alguém podia fazer a conta exata... Alguém fez... 6, 4, 4: R$ 644 milhões. Estou
arredondando para R$ 650 milhões. É metade do que a Prefeitura diz que já investiu!
Eu queria saber se vocês conseguem imaginar alguma hipótese, porque essa pergunta a gente vai
fazer para a Prefeitura. São eles que têm que explicar de onde vem o dinheiro. Mas a minha pergunta
hoje, para poder ter alguma... para dar o benefício da dúvida para uma prefeitura que fala que gastou
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R$ 1,3 bilhão e, quando a gente chega aqui, tem R$ 650 milhões, metade, é se vocês imaginam onde é
que pode estar esse restante desse dinheiro.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Bom, Vereador, na nossa consulta ao sistema, ali a gente
procurou, por um processo de busca mesmo, usar os termos que são relacionados a esses tipos de
programa de contenção, controle de enchentes...
Realmente, eu não teria como explicar essa diferença dita, em relação ao que foi dito pela Prefeitura
e os dados que a gente está trazendo. Realmente, não consigo ter essa explicação. Não sei em que
outra ação podem ter sido executados tais valores nesse montante de mais R$ 600 milhões que a
Prefeitura diz que aplicou.
Realmente, a Prefeitura é a mais apta a tentar identificar isso...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para responder isso...
Quero propor aqui, demais vereadores que a gente encaminhe agora, imediatamente, com esse dado
específico.
Eu queria inclusive... O pessoal está com cópia desse ofício da Prefeitura que voltou? Só para lembrar
aqui, ver quem é que assinou o ofício e tal. Foi o Ailton, não é? Foi o Ailton que assinou, dizendo-se
em nome do Prefeito, que é o ofício em que ele diz que não poderia vir à nossa Audiência Pública. E aí
ele presta esse esclarecimento. Que a gente encaminhe imediatamente, esta semana, ao Ailton, e que
ele então esclareça como é que ele chegou à conta de R$ 1,3 bilhão, se a gente está chegando à conta
de R$ 650 milhões. Eu queria saber se temos acordo para encaminhar, então, esse outro
requerimento, esse documento para a Prefeitura. Ok, Teresa? Ok, Cinco? Tiãozinho? Rosa? Tá.
Deixe-me perguntar outra coisa. Você pode colocar, por favor, na primeira tabela, que é a tabela de
controle de enchentes? Isso. Tem uma coisa aqui que salta aos olhos, não é? De uma certa medida, o
ano de 2017, com R$ 24 milhões de empenhado e, depois, R$ 14 milhões pago, eles significam uma
queda muito brutal. Isto significa, do ponto de vista da análise dos auditores, uma perda de
continuidade do tipo de política que estava sendo feita, não é? Ou seja, como é que vocês avaliam
uma queda tão grande num tipo de política pública como essa? Porque me parece muito grave. A
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gente entende a perspectiva da questão da crise econômica etc. Mas é uma queda muito brutal, não
é?
Queria saber se há alguma avaliação, porque se destaca, mesmo que em 2018 a gente tenha R$ 94
milhões, está abaixo, é uma queda. Mas essa de R$ 24 milhões me parece abrupta demais. E o
problema é que ela pode ter significado uma perda de continuidade das políticas. Vocês têm algum
tipo de avaliação nesse sentido?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não. A CAD, que é responsável pelo acompanhamento da
execução, não faz esse tipo de avaliação.
A queda, na verdade, de 2017 já começa na aprovação do orçamento, que está menor em R$ 100
milhões, se considerar o atualizado. Então, já...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é porque mesmo entre o que é a dotação atualizada e o
empenhado...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Também é muita diferença.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você tem uma diferença grande. Sempre tem. O empenhado
é menor, em determinados momentos substancialmente menor, do que a dotação atualizada. Isso
me parece uma regra. A minha pergunta é, inclusive, se isso é regra em todas as políticas da
Prefeitura ou se isso é específico dessa área.
Eu tinha uma pergunta, mas eu ia fazer isso na outra tabela. Mas o que acontece é que, em 2017, há
um elemento que salta aos olhos. Porque, por exemplo, a dotação orçamentária de 2013: R$ 550
milhões; empenhado, R$ 380. Há uma queda enorme nessa história. Mas quando a gente chega em
2017, o que é empenhado é pouco mais de 10% da dotação atualizada. Isso é que me parece saltar
aos olhos como algo... Um ponto fora da curva, que eu diria, pelo menos, não é?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Um pouco muito, não é? Porque, na verdade, o maior
investimento chega quase a 50% do menor investimento dos anos anteriores.
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O que eu percebo, Vereador, é que a função do Tribunal é uma função muito direcionada para a parte
orçamentária, vamos dizer assim. E acho que caberia a esta Casa fazer essa contextualização que
falta. Porque acho que fica faltando para complementar esses dados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por exemplo, se você puder passar para o controle de
encosta, risco geotécnico, que é o próximo na tabela, olhe o que a gente tem ali. Tem uma diferença
entre dotação atualizada e empenhada que, embora em 2017 a queda seja maior novamente, ainda
tem uma questão...
Porque isso... Pode ser que eu seja vereador de primeira viagem, mas o que me faz pensar um
orçamento, aprovar um orçamento, por exemplo, em 2015, de R$ 378 milhões para um programa e
só aplicar R$ 62 milhões? O que está errado? É o orçamento que a gente aprova ou é a Prefeitura
que economiza onde não devia economizar?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ou seja...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sei que essa não é a pergunta que a...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Estabelecer prioridades.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, a gente tem um problema do ponto de vista... Ou o
orçamento que a gente está aprovando aqui está longe da realidade, ou a realidade está longe do que
devia acontecer. É uma coisa ou outra. Eu acho muito impressionante essa diferença entre... A minha
pergunta, inclusive, era: isso é padrão nos programas e ações? O orçamento que a gente aprova aqui
e depois o que é empenhado é sempre assim? Ou isso é uma coisa específica desse tipo de programa
vinculado a algo, que é isso, por exemplo: risco geotécnico, não é Educação, não é Saúde? Parece
aquele negócio que está esquecido no orçamento. É isso? Aí, a Prefeitura consegue retirar, na
verdade, empenhar muito menos do que está a dotação atualizada? Explica para um professor de
História, que não entende muito de orçamento, que raio de negócio é esse. Quando eu digo para a
população que eu aprovo aqui, votei a favor ou contra que se gastasse – já aprovamos com a Câmara
– R$ 177 milhões. Vamos pegar 2018: R$ 304 milhões para proteção de encostas e risco geotécnico.
Agora eu tenho que explicar para a população que, apesar de ter avaliado na Câmara e na Prefeitura
que seriam necessários R$ 304 milhões para isso, a Prefeitura empenhou só R$ 45 milhões. Como eu
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explico isso para a população? Isso é normal, do ponto de vista orçamentário? O que a gente tem que
dizer sobre isso, que é constante neste caso? Mesmo quando a gente percebe, neste caso, que 2017
não é um ponto fora da curva. Ele está ali um pouquinho menor, mas está no bojo. É metade do
empenhado dos anos anteriores, mas nem é tão desesperador, mas por que a diferença entre o
empenhado e a dotação é tão grande?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – O que leva a isso, que a gente chama de economia orçamentária,
quando você não utiliza o que você tinha disponível no orçamento. O que ocasiona isso, realmente, eu
não tenho como dizer, mas, certamente, as dúvidas suscitadas pelo senhor podem ser levadas em
consideração. Talvez o planejamento feito pela Prefeitura não esteja próximo da realidade...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ou da necessidade.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Ou da necessidade, exatamente. Então, creio que essa
discrepância não aconteça em todos os programas, um valor empenhado muito abaixo do que foi
autorizado, porque, se a gente seguisse isso, a gente teria um orçamento que foi aprovado em torno
de R$ 30 bilhões e despesas de R$ 15 bilhões. Então, acho que não ocorre...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Depende de para onde são direcionadas as prioridades.
O SR. DIOGO MARQUES – Boa tarde. O orçamento público, na maior parte das vezes, é extremamente
vinculado. Alguns programas e ações não têm vinculação, e o gestor acaba... Não vou dizer que é o
caso, mas há casos que onde você tem margem para mexer em recursos não vinculados? Em alguns
programas como esses, que não têm vinculação.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A gente teria só que levar em consideração... Estou
pensando aqui, já estou lá na frente, Vereador Tarcísio Motta, nas nossas conclusões finais. Eu já
estou pensando o que a gente vai precisar fazer de reunião entre nós, estabelecer quais são as linhas
de conclusão desta Comissão, porque a gente precisa levar em consideração as áreas que estão
tendo um adensamento demográfico grande, principalmente na questão das encostas, que são
exatamente os nossos desesperos em épocas de chuva. Então, a gente tem que tratar das enchentes,
a gente tem que tratar das encostas, porque são questões importantes, com uma linha, uma diretriz.
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Eu acho que vai caber a esta CPI bater nisso: que não existe um programa e não existe prioridade
para essas questões em nenhuma das execuções orçamentárias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mais do que isso, Vereadora Rosa Fernandes, o que me
parece é que está faltando planejamento. E aí, não dá para minimizar que a gente avalie que precisa
de R$ 177 milhões e empenhar R$ 30 milhões.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas eles não têm um plano de ação. Eles não têm um
planejamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí, vira desculpa para a Prefeitura tirar dinheiro daí e
colocar sabe-se lá onde, e no final, é aí que está morrendo gente. No final, está morrendo gente.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Se você me permitir, nós poderíamos criar uma prioridade
de ação, fazer o planejamento junto à Geo-Rio e à Rio-Águas, e esse programa de trabalho ser zerado
no remanejamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos verificar. Eu acho que essa é uma boa ideia, porque,
por exemplo, eu me lembro – e aí, não é uma pergunta imediata – que o Subsecretário de Engenharia
e Conservação, aqui numa Audiência da LOA, em outubro de 2017, portanto, quando estava
acontecendo esse tipo de corte em 2017, ele dizia: “As chuvas de verão estão chegando, e estamos
impedidos de fazer manutenção nos pontos de alagamento, me causam muita preocupação os
cortes”. A gente viu isso aqui, a gente fez questionamentos no ano seguinte...
A gente não pode minimizar essa perspectiva de que está faltando planejamento e, mais do que isso:
como essa é uma área que não está vinculada, a Prefeitura está aproveitando, a partir do argumento
da crise – eu normalmente uso desculpa da crise – para retirar dinheiro. O problema é que, aí, esse
ano morreu gente, ano passado morreu gente. E a gente precisa ter clareza. Só pra dar uma ideia,
todos os vereadores vão receber os dados detalhados, que a gente vai analisar, mas, por exemplo,
ainda nesse ponto, quando a gente chega na Ação Manutenção e Recuperação de Obras de
Contenção, em 2018, está zerado o dinheiro empenhado para isso. Era a dotação atualizada, eram só
R$ 58 milhões para a Cidade inteira, quando, em 2016 era... Não, eram só R$ 58 mil, perdão, aqui não
está... Quando era R$ 1 milhão em 2016, e agora está zerado. Quando a gente pega em Risco
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Geotécnico, tem Estabilização Geotécnica: queda, também. Portanto, a gente está percebendo aqui
algum tipo de problemas graves, reais, para os quais as pessoas estão morrendo.
E eu queria dizer uma última coisa... Essa é minha pergunta. Eu passo, depois, eu posso ter outras,
mas passo a palavra para os demais vereadores. Vocês optaram por fazer os valores sem a deflação,
sem trazer a valores presentes, sem descontar o efeito. Só pra a gente ter uma ideia da gravidade
dessa situação, eu estava consultando aqui no celular, tal: a inflação acumulada desse período 2013 a
2018 é 42%. Só pra gente ter ideia. É claro que teria que trazer os valores... Não é exatamente só,
mas a gente está falando de um período em que, mesmo onde a dotação possa ou o empenhado
possa... Quando a gente acha que 2018, com 45 milhões, “Ah, tá voltando a ficar perto de 2013, que é
59 milhões”, é mentira, tem uma inflação de 42% ali. Ou seja, é muito grave o quadro. É muito grave
o quadro que a gente está percebendo aqui. É gravíssimo, as pessoas estão morrendo, por que a
Prefeitura não está fazendo o que deve. E isto aqui não é culpa do servidor que está lá no COR, do
servidor que está lá na Geo-Rio: isso é culpa da Prefeitura, que está decidindo o orçamento desta
forma. E a Prefeitura irresponsável, que responde gastando R$ 1,3 bilhão, e a gente não acha esse R$
1,3 bilhão em lugar nenhum. Então, vamos ter que voltar aqui nessa história várias vezes.
Queria passar... A não ser que você tenha alguma correção a fazer do que eu estou falando aqui,
queria passar a palavra ao Vereador Renato Cinco, relator.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Algumas questões... Em primeiro lugar, eu sei que 2019 ainda está
em execução, a gente não pode saber quanto vai ser gasto, mas me parece que, por exemplo, esses
Programa Controle de Enchentes, Programa de Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico
são programas que fariam sentido a gente imaginar que a maior parte das despesas aconteçam no
verão, e não em outras épocas do ano. Então, por exemplo, já passou o verão de 2019, e o valor pago
aqui foi R$ 2,496 milhões. Eu fiquei sentindo, da mesma maneira que a Rosa falou, da questão da
regionalização dos dados, eu sinto um pouco de falta de um olhar ao longo do ano também, para a
gente saber, por exemplo, se em 2019 já se perdeu o momento de se fazer os gastos como teriam
sido feitos nos anos anteriores. Não tenho certeza, só uma suspeita, em função de as enchentes, os
deslizamentos acontecerem mais em uma determinada época do ano do que em outra época.
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Outra questão também que eu senti, eu gostaria de ter mais informação, diz respeito às fontes
desses recursos. O que, desses gastos, são recursos próprios, o que, desses gastos são repasses do
Governo Federal? O que vem dos empréstimos? A Câmara Municipal aprovou, durante a gestão do
Eduardo Paes, vários empréstimos da Caixa Econômica, a partir do Finisa, que, em tese, seriam para
infraestrutura e saneamento. Então, quanto que, desses gastos, ao longo desses anos, veio a partir
desses recursos de empréstimos? Queria saber se o Tribunal de Contas tem acompanhado a
utilização dos recursos desses empréstimos.
E, por último, a minha última pergunta é se o Tribunal de Contas fez alguma recomendação ao
Município ao longo desses anos, a respeito desses programas, especificamente.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Eu, especificamente, não lembro. Teve alguma coisa nesse
sentido, Simone, sabe dizer?
Então, tem determinações feitas em âmbito de processo de auditoria de alguns contratos, e não
exatamente sobre uma determinada região, ou como deve ser feita a aplicação dos recursos, enfim.
Tem mais em relação a uma questão pontual verificada numa auditoria aos contratos que envolvem
esses programas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok, Cinco?
Vereadora Teresa Bergher, gostaria...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – A gente consegue buscar as fontes que custearam essas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo.
Então, vamos, também, providenciar um pedido para discriminação das contas, é isso?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Obrigada, vereador. Boa tarde a todos.
Eu ouvia com muita atenção e, quando o Vereador Tarcísio Motta falou na questão do quase R$ 1,3
bilhão que o Prefeito assegura já ter gasto na sua gestão com a prevenção às enchentes, nós, em
nosso gabinete, havíamos pensado em algumas ações que pudessem ter sido realizadas pela
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Comlurb, como nós agora estamos muito focados nela, e essas ações orçamentárias relacionadas
diretamente à prevenção de enchentes, direta ou indiretamente, como é que a gente pode identificar
o gasto específico dessas ações? Porque o meu gabinete tentou localizar e, absolutamente, não
chegamos a resultado nenhum. Existem ações da Comlurb que possam ter sido realizadas e que o
Prefeito possa, também, ter incluído nesse gasto que ele diz, de R$ 1, 3 bilhão?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não pode, porque a Comlurb tem um contrato único de
ações, ela não diferencia – e aí, vocês me corrigem – se uma parte do dinheiro vai ser para cuidar da
encosta tal, do rio tal, eles não fazem essa distinção. Então, é difícil mensurar quanto foi gasto numa
determinada área. Eu estou dizendo isso por quê? Quanto custa limpar um rio? R$ 600 mil. Eles não
contratam ninguém para fazer a limpeza do rio, aí, bota a Comlurb lá para limpar. Eles não fazem
esse corte, então, eles também não... Não vai poder dizer – vai ser “chute”, se disser, vai ser “chute” –
que gastou “x” naquele rio com ação da Comlurb, porque a ação da Comlurb é uma ação contínua e
que não tem um tratamento diferenciado.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – È, no orçamento não existe, por exemplo, em uma ação
referente, específica, em relação à limpeza dos bueiros, ok? E a gente sabe que quem realiza esse
trabalho é a Comlurb. Faz parte.
Então, não haveria nenhuma ação da Comlurb pudesse justificar esse valor do Senhor Prefeito, que
ele apresenta, de R$ 1,3 bilhão.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na verdade, o que a vereadora quer dizer é o seguinte, no
popular: será que embucharam algum valor aí dentro?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Eu prefiro não dizer isso, não é Vereadora?
De qualquer maneira, quando há toda essa preocupação em relação a essa queda absurda no
orçamento nos últimos anos, em relação à prevenção às enchentes, eu queria dizer, vereadores, que
também nós, no gabinete, fizemos um levantamento em relação a 2019 e, até o presente momento,
nós já perdemos nessa prevenção às enchentes R$ 69,9 milhões, quase R$ 70 milhões foram
cancelados, e R$ 134 milhões foram contingenciados. Então, vejam que a situação se agrava, cada vez
mais, diante desse levantamento que nós fizemos no nosso gabinete. Afinal de contas, de R$ 366
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milhões, nós temos um contingenciamento de R$ 134 milhões e um cancelamento de R$ 70 milhões
aproximadamente, o que eu considero muito grave.
Ainda, seguindo aqui também o raciocínio no nosso estudo no gabinete, nós gostaríamos de dizer o
seguinte: no orçamento da Rio-Águas há um programa específico chamado Controle de Enchentes –
não é isso? –, que possui quatro ações, que seriam a Implantação de Sistemas de Manejo de Águas
Pluviais e de Infraestrutura Urbana das Bacias Hidrográficas, Controle e Fiscalização da Ampliação do
Sistema de Drenagem, Gestão e Fiscalização para Desenvolvimento de Projetos de Drenagem Urbana
e Manutenção de Sistemas de Manejo de Águas Fluviais das Bacias Hidrográficas. E aí, o que
acontece? Há uma confusão enorme, porque são tantas ações que nós acabamos ficando muito
perdidos, todos, em relação àquilo que realmente é a prevenção às enchentes.
Será que, com o intuito de tornar o orçamento mais transparente e de tornar de fácil identificação
para os cidadãos essas ações, não seria mais prudente a recomendação ao Poder Executivo de
concentrar todos os programas de trabalho relacionados a esse tema? Porque que fica muito difícil.
Você diz para o Prefeito: “Ah, nesse ano, você não gastou nada em drenagem”. Aí, ele vem e diz: “Não,
eu gastei R$ 250 milhões somente no Rio Joana”. Não é verdade? Quando a gente estuda e vê a
questão, vê que o Rio Joana vai ter um orçamento, sim, acho que são R$ 249 milhões, mas um
programa lá de 2013, em que o Senhor Prefeito, até agora, não gastou um centavo sequer. A
Prefeitura vai entrar na gestão dele com apenas 15%, mas, até o presente momento, ele não gastou
absolutamente nada.
Então, eu acho que o cidadão comum tem uma dificuldade muito grande... Muitas vezes, até nós
mesmos precisamos de um auxílio dos nossos técnicos, para que possamos entender como é que
funcionam essas ações e as ações que, verdadeiramente, estão ligadas na prevenção às enchentes.
Por outro lado, também, eu acho que, nesses programas, às vezes, ficam um pouco difíceis a
aplicação e saber exatamente de onde vieram os recursos, porque você tem recursos que vêm dos
royalties do petróleo – caíram, não é verdade? –, temos também recursos que vêm de convênios, e
eu acho que esse governo é tão emperrado que, até para poder usar, para poder criar esses
convênios, autorizar esses convênios... Isso muitas vezes impede que o orçamento possa fluir e que
as ações venham realmente ao encontro daquilo que o cidadão espera da Prefeitura, do Executivo.
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Mas volto novamente à minha sugestão em relação aos programas que se referem à prevenção às
enchentes.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – O que a Senhora Vereadora falou, em síntese, de tornar o
orçamento compreensível a qualquer cidadão e que ele possa identificar onde os recursos são
efetivamente utilizados, trata-se de um princípio orçamentário que conhecemos como princípio da
inteligibilidade/princípio da clareza, que os próprios acadêmicos reconhecem que é um princípio difícil
de ser atingido, pela complexidade que é você gerir recursos de R$ 30 bilhões, no caso aqui do
Município do Rio de Janeiro, onde as demandas da sociedade são infinitas.
Então, pode, sim, ser uma sugestão, mas confesso que, por ter prestado um concurso e ter estudado
o orçamento, tem pessoas do ramo, doutrinadores, que falam ser um princípio difícil de ser atingido.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Por que, na verdade, o orçamento acaba sendo uma peça
completamente fictícia, não é?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Na prática, nada funciona como deveria funcionar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Vereador Tiãozinho do Jacaré... Queria passar a palavra
para ele, não sei se vai fazer uso da palavra. Ele se encontra? Desceu. Ok.
Vocês chegaram a identificar nesse estudo, porque estava aqui tentando localizar nas planilhas mais
detalhadas, o que são esses recursos específicos da questão do Rio Joana ou não?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso não está especificado aqui definitivamente com relação
a isso.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não. Nessa apresentação, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Queria fazer um pedido e propor essa possibilidade. Já
solicitamos aqui a perspectiva de alguns vereadores, principalmente a Vereadora Rosa Fernandes, de
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tentar recuar um pouco no tempo para que pudéssemos verificar a evolução um pouco maior, se é
possível fazer isso a partir de 2009, para termos uma janela de 10 anos.
A segunda coisa, aí é uma pergunta: do ponto de vista técnico, houve alguma razão para que vocês
não considerassem a questão da inflação e trouxessem a valores presentes? Só para sabermos o
que é melhor, para entendermos o que está acontecendo e para a população entender o que está
acontecendo, o que é melhor fazer, se é melhor trazer a valores presentes, se é melhor considerar a
inflação ou não.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Quando a gente percebeu... Tem duas questões que vou colocar.
A primeira, vou usar de toda sinceridade: nós, lá na coordenadoria, estamos exatamente analisando
as contas de 2018 que o Prefeito apresentou ao Tribunal. Como estamos com a equipe toda voltada
para isso, essa atualização ia requerer um tempo maior, e percebemos que não precisa nem atualizar
para ver a tendência de queda, então preferimos trazer a valores históricos. Aumentaria mais a
discrepância se eu atualizasse, como o senhor colocou em uma observação, considerar de 2013 para
2018 42%, quase 50% de inflação, tem um acréscimo muito grande e a discrepância ficaria maior.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sei que vocês devem estar sobrecarregados por conta dessa
situação, mas se dermos algum tempo para tentar refazer a tabela...
E, óbvio, temos outro pedido, que é a questão da origem de recursos, que também complica um
pouquinho a situação, mesmo que não precise ser detalhe por cada ação especificamente; se vocês
puderem fazer isso para nós... Acho que aqui é um pedido da CPI para que, se pudéssemos aumentar
e, em 2009, fazer a questão da origem de recursos e, se possível, considerar a inflação... Ok com
relação a esse pedido?
Vereador Renato Cinco, tem mais alguma pergunta a respeito? Vereadora Teresa Bergher?
Acho que vamos perguntar... Acho que o que vamos fazer... Os auditores estarão aqui presentes para
que possamos tirar outras dúvidas. Quando estiverem presentes aqui os técnicos e a presidência da
Rio-Águas, vamos fazer perguntas específicas sobre quanto desse dinheiro é específico do Rio Joana,
quanto foi investido do orçamento. Cada um desses funcionários que vierem, dos dois órgãos
públicos, terá que vir, também, com as informações orçamentárias, para que a gente possa consultar
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para isso. Já está aprovado o pedido de ofício ao Senhor Ailton. Porque é isto que eu estava tentando
lembrar: qual é o cargo dele. Esse cargo “Secretário Especial da Prefeitura”, não sabia nem que tinha
isso. O Secretário Especial da Prefeitura, o Senhor Ailton Cardoso, que respondeu de ordem do
Excelentíssimo Senhor Prefeito. A gente vai reencaminhar o ofício, então, pedindo a ele que esclareça
como é que ele fez essa conta e, ao mesmo tempo, vamos já cobrar.
Porque, de fato, a nossa análise aqui, hoje, é que esses valores não foram identificados por nós aqui
na CPI, mesmo neste momento com a ajuda dos auditores e técnicos do Tribunal de Contas. Eu queria
agradecer muito pela presença e pela apresentação de vocês. Quando vierem as tabelas atualizadas,
a gente vai dar ciência ao conjunto de vereadores de que essas tabelas foram retornadas.
E queria agradecer muito pelo trabalho, pedir desculpas, que vocês estão atolados, mas acho que é
um pouquinho a nossa tarefa aqui de identificar, de fato. Essa é uma questão polêmica. A Prefeitura
diz uma coisa e a gente diz outra. Então, é muito importante que a gente tenha o conjunto de dados
para, ao final, ao fim, ao cabo... Não acredito que a gente esteja em uma época em que não seja
possível identificar a verdade nesse caso de onde foi executado o dinheiro público, o dinheiro dos
impostos na Cidade do Rio de Janeiro.
Muito obrigado a todos vocês. E se você quiser complementar alguma coisa...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Eu gostaria de... A gente percebe o zelo e a preocupação da
Comissão. E peço desculpas de não conseguir, em tempo, responder todas as dúvidas levantadas
pelos senhores. Mas o comprometimento é tentar atender a esses questionamentos e trazer as
informações necessárias para a condução dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A CPI ainda tem um percurso a percorrer – e foram,
inclusive, as chuvas que nos impediram, em um primeiro momento, porque iríamos algumas
semanas antes e isso tumultuou um pouquinho o processo. Vocês tiveram pouquíssimo tempo para
fazer isso e agradeço muito por esse excelente trabalho já apresentado, o que já dá uma base para
nós. Muito obrigado.
Senhores vereadores, tenho alguns requerimentos para conseguir colocar aqui em votação, em
especial aqueles que estavam ao final do relatório preliminar que a gente apresentou na sessão
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passada. Posso relembrar quais são e verificar se existe algum outro requerimento a mais que a
gente precisa aprovar.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Posso só fazer uma observação?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Acho que a gente está evoluindo na questão do
amadurecimento do nosso papel e do quanto o Tribunal pode contribuir, o quanto o Ministério
Público pode contribuir para o nosso trabalho. Acho que é uma visão mais amadurecida, e a gente
não pode negar que o Tribunal de Contas está sempre parceiro, alinhado com as nossas questões.
Queria que levasse aos técnicos do Tribunal de Contas o nosso reconhecimento, a nossa gratidão
pelo trabalho que vocês fazem. E acho que a gente precisa dessa proximidade para que a gente
possa ter um entendimento maior não só do que vocês estão ali trabalhando, tratando de números,
como para vocês entenderem quais são os nossos questionamentos, as nossas angústias, que
podem ser divididas e somadas com vocês em uma proposta para a Cidade do Rio de Janeiro.
Acho que isso é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O presidente sempre recebe a gente muito bem lá no
Tribunal, quando a gente está lá.
Bom, o que tínhamos aqui com relação aos requerimentos aprovados e propostos ao final daquele
relatório preliminar? O primeiro é um questionário destinado específica e diretamente ao Centro de
Operações Rio (COR), que tinha uma série de questões já colocadas aqui. Podemos considerar
aprovados e, se algum dos vereadores tiver alguma pergunta a acrescentar e encaminhar para a
gente até amanhã, para que a gente possa encaminhar amanhã o questionário? Aprovado?
Aprovado.
Segundo é: solicitar que a Prefeitura faça uma revisão – ou opine – dos protocolos, verificando se os
critérios estão corretos, e amplie a abrangência desses protocolos. Que protocolos são esses?
Protocolo de interdição de vias e o protocolo de acionamento das sirenes.
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Então, é fazer uma série de perguntas, uma solicitação a respeito desses protocolos, ok? Aprovado.
Solicitar que a Prefeitura disponibilize – aqui é uma questão importante para nós – os dados de todos
os pluviômetros, na forma de dados abertos, para que a sociedade possa monitorar essas
informações e a academia possa estudar e trabalhar com esses dados de forma mais fácil.
Lembrando, a gente falava na semana passada, só alguns dos pluviômetros estão disponíveis para
que a gente possa fazer análise. Então, a gente queria que todos os pluviômetros pudessem ter essa
mesma disponibilização dos dados em forma de dados abertos, ok?
Quarto: solicitação de documentos. Estamos propondo, de fevereiro a abril, o histórico de leitura de
todos os pluviômetros, o histórico de leituras do radar meteorológico e o histórico de manutenção
das sirenes e pluviômetros do Sistema Alerta Rio dos últimos dois anos. Nesse caso, esse é o
terceiro. O histórico de manutenção das sirenes e dos pluviômetros. Ok?
Aí vamos encaminhar ao Tribunal de Contas uma solicitação para... E queria propor isto aqui, que é
realizar uma auditoria operacional do sistema alerta e alarme da cidade. Ou seja, porque a gente
precisa identificar o que está acontecendo com relação aos investimentos, e é exatamente na
questão do sistema de alerta e do sistema de alarme na Cidade do Rio de Janeiro. Ok?
E aí temos... Aprovar a convocação de técnicos... Ah, isso já foi aprovado semana passada, de técnicos
do Sistema Alerta Rio, para que viessem esclarecer uma série de dúvidas aqui. E solicitar que peritos
da área geotécnica atestem a validade e a eficiência dos critérios de acionamento do sistema de
alerta e dos estudos que embasaram esses critérios. A gente está entrando em contato com peritos
da área para ver se eles têm disponibilidade para fazer esse trabalho. Se a gente pode aprovar aqui
também essa solicitação de uma perícia da área, especificamente da questão da área geotécnica,
para dar a sua opinião, não é? Portanto, fazer... Sobre a eficácia desses critérios de acionamento. Ok
com relação a esse? Está bem.
Para finalizar: temos como calendário previsto, na próxima quinta-feira, às 13 horas, a presença e
convocação aqui da Geo-Rio, ou seja, do presidente da Geo-Rio e de técnicos capazes de responder o
conjunto de questões colocadas. No dia 16 de maio, temos um... Essa data... Tranquilo? Tranquilo? Tá.
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Isso já estava aprovado – não é aprovação, mas só para recordar. E no dia 23 de maio é o dia da
Rio-Águas.
Então, na próxima sessão temos a Geo-Rio e, na sessão seguinte, dia 23 de maio, Rio-Águas. Ok?
Podemos fazer mais alguma consideração? Renato Cinco? Rosa Fernandes? Vereadora Teresa
Bergher?
Se for possível que nessa sessão alguém do TCM, algum auditor, possa acompanhar, para que a
gente tenha alguma dúvida nas perguntas sobre orçamento, seria de boa valia nesse dia, na
quinta-feira, às 13 horas, aqui na... A gente vai conseguir, Ana, que seja na Sala das Comissões?
Cadê? Sim. Tomás – não a Ana – está me respondendo “sim”. Ah, já estão marcadas na Sala das
Comissões tanto a do dia 16 de maio como a do dia 23 de maio.
Portanto, agradecendo mais uma vez a todos que trabalharam: o pessoal da Copa, que serve aqui a
água e o cafezinho; o pessoal da filmagem e da Rio TV Câmara, da Taquigrafia, do Serviço de Atas, do
Serviço de Comissões... Esqueci alguém da Casa? O pessoal do Som, que sempre... a gente já sempre
dá um trabalho. Agradecendo ao pessoal da Copa...
Agradecendo pela presença dos vereadores mais ativos e presentes da Casa – fundamental isso.
E, agradecendo pela presença de cada um, de cada uma aqui, dou por encerrada esta Audiência.
Muito obrigado.
(Encerra-se a Audiência às 14h40)
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16 de maio de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência e Técnicos da Fundação Instituto de Geotécnica da
Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte e três minutos, em segunda chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary
Barroso, sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr.
Vereador Renato Cinco, Relator; Tiãozinho do Jacaré, Membro Titular; e Teresa Bergher, Membro
Suplente, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº
1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS
SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO
RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e todas.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta, em segunda chamada, a
Audiência da Comissão Parlamentar instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE
APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
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BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereador Marcelo Arar, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro
Suplente; e Vereador Major Elitusalem, Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário, realizarei a chamada dos presentes.
Vereador Tarcísio Motta: presente.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Presente.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Constatado o quórum suficiente para dar início a esta
Audiência, ao processo de deliberação e à tomada de depoimentos, nós vamos dividir a nossa
Audiência, de fato, nessas duas partes.
Antes de convocar, de chamar à Mesa os convidados do dia, eu gostaria de registrar a presença do
Senhor Luizimar Feliciano de Araújo Júnior, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), agradecendo a presença; do Senhor Diogo Marques, também
auditor de controle externo, muito obrigado pela presença; e do Senhor Marcelo de Aguiar Sepúlveda,
da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), agradecendo, mais uma vez, a sua presença.
Queria dar conhecimento aos senhores de que, como consequência daquela nossa Audiência Pública,
nós tivemos, ao longo do final da semana passada e desta semana, a publicação de um decreto da
Prefeitura e, depois, de uma resolução, que regulamentou o decreto, da criação daquele grupo de
trabalho, que foi uma proposta da nossa Audiência, e pode ser registrado como nossa primeira
grande vitória desta CPI.
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Esse grupo de trabalho já fez uma primeira reunião no Centro de Operações Rio (COR) e já
estabeleceu um calendário de visitas às comunidades que estiveram aqui presentes, para fazer
vistorias em cada uma dessas comunidades, com a presença de técnicos de todos esses órgãos:
Defesa Civil, Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio), Fundação Instituto das Águas do Município
do Rio de Janeiro (Rio-Águas), Casa Civil, Conservação, Infraestrutura, Comlurb e Assistência Social.
Esse grupo de trabalho criado, só para que os senhores e as senhoras tenham ideia, fará visitas às
seguintes comunidades: Horto, Barra de Guaratiba, Vidigal, Paula Ramos, Manguinhos, Jacarezinho,
Babilônia, Vargens, Jardim Maravilha, Rocinha e Fallet-Fogueteiro. O calendário, que começa já no dia
20 de maio, vai até o dia 2 de julho.
A dinâmica desse grupo de trabalho, para que os vereadores tenham conhecimento – e, claro, está
aberto para que, se as assessorias dos senhores quiserem acompanhar, etc. –, é uma atividade fruto
do nosso trabalho da CPI. A dinâmica... O Tomás vai me ajudar a me lembrar de cabeça.
As visitas às comunidades são sempre às segundas e às quartas-feiras. Sexta-feira, há uma reunião
desse grupo de trabalho no COR, que discute a questão, para darem encaminhamento a cada uma
delas. Na terça-feira seguinte, entregam um relatório sobre essas duas comunidades visitadas na
semana anterior, e isso se sucede até que se completem as comunidades.
Ao final, será produzido um relatório encaminhado, inclusive, para a CPI e para a Defensoria Pública,
que está acompanhando isso também, que vai fazer as vistorias junto com esse conjunto de órgãos
da Prefeitura. Portanto, acho que é importante, porque, naquela Audiência Pública, uma das questões
fundamentais era falta de articulação, muitas vezes, e de coordenação.
A Casa Civil se comprometeu na Audiência – e eu queria, inclusive, aqui agradecer de público ao
Secretário Felipe, que está em exercício, por ter sido ágil nessa história. Isso já devia ter acontecido,
mas que bom que aconteceu a partir de agora, e é fruto do nosso trabalho da CPI.
Quero agradecer por esse processo, agradecer a cada um dos órgãos que se colocou aqui à
disposição, e esperamos que isso dê consequência e solução para os problemas imediatos vividos
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pelas pessoas que sofreram os impactos das chuvas, em fevereiro e abril, e problemas que
persistem até agora, mas é uma vitória da nossa CPI, e eu queria fazer este comunicado.
Eu estou pedindo para trazer cópia da resolução para entregar para cada mandato de vereador.
Aqueles que quiserem também ter acesso à Resolução nº 161 da Casa Civil, de 15 de maio de 2019,
que está no Diário Oficial e estará no site da CPI: cpidasenchentes.com.br. Então, também lá é
possível ter acesso ou, se preferirem, podem pedir no nosso gabinete que nós providenciaremos
cópia da resolução que tem o calendário de visitas.
Ainda nessa fase preliminar, eu gostaria de perguntar aos senhores vereadores se há algum óbice de
que a gente aprove as convocações. Na semana que vem, já está aprovada convocação da Rio-Águas,
mas nós gostaríamos de propor de que no dia 30 de maio... No dia 23 de maio, já está aprovada a
Rio-Águas, a convocação já foi feita, está com tudo confirmado. No dia 30 de maio, a Defesa Civil; no
dia 6 de junho, a Comlurb; e, no dia 13 de junho, o COR.
Gostaria de perguntar se há alguma divergência ou se podemos aprovar este calendário: 30 de maio,
Defesa Civil; 6 de junho, Comlurb; 13 de junho, COR. Sem objeções dos vereadores presentes,
considero aprovadas essas convocações que sairão o mais brevemente possível. Então, vamos à
segunda parte da Audiência de hoje.
Gostaria de convidar o Senhor Herbem da Silva Maia, Presidente da Geo-Rio; o Senhor Ricardo Neiva
Orsi, Diretor de Projeto da Geo-Rio; e o Senhor Ernesto Ferreira Mejido, Diretor de Obras da Geo-Rio.
Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui, registrando que, obviamente, é um dia que deve
estar cheio de trabalho na Geo-Rio por conta do mais recente deslizamento na Avenida Niemeyer.
Portanto, agradeço mais uma vez a presença dos senhores aqui.
Eu já fiz a pergunta anteriormente, se os senhores gostariam de fazer alguma fala inicial ou se a
gente procede diretamente à questão das perguntas. Podemos caminhar logo para as perguntas? Eu
posso, Vereadora Teresa Bergher, Vereador Tiãozinho do Jacaré e Vereador Renato Cinco, começar
com uma primeira sequência de perguntas e depois passo aos senhores para fazerem as perguntas?
Faço uma primeira sequência de seis perguntas, passo e, depois, eu tenho outras aqui ainda a fazer.
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Eu tenho muitas perguntas, mas faço essas seis primeiras para esquentar e, aí, a gente começa
nesse nível. Pode ser assim? Posso? Tranquilo?
Senhor Herbem, eu queria primeiro fazer uma pergunta sobre a questão de hoje. Qual é a estrutura
da Geo-Rio? Quantos servidores estão lotados na Geo-Rio? Quantos desses servidores são
capacitados para as funções de geotecnia? Quantos desses são servidores concursados? Há algum
contrato de mão de obra nesses termos de pessoas para as funções de geotecnia lotadas hoje na
Geo-Rio?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço também o convite
para estar aqui e poder prestar esses esclarecimentos.
A Geo-Rio hoje conta com 91 servidores. Na verdade, o número de técnicos é em torno de 42. É o
número de técnicos que a gente tem. Na verdade, o nosso quadro é todo de concursados. Tem
algumas pessoas estranhas aos quadros, são pessoas que estão nomeadas, mas é um número
pequeno. A gente não tem um contrato de prestação de serviços de mão de obra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para eu verificar aqui: 92 servidores no total, sendo deles
40 técnicos em geotecnia?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – São 42 em geotecnia.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há também algumas pessoas nomeadas em funções de...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Mas não são funções técnicas, por exemplo, assessoria jurídica ou
alguma coisa desse tipo. Nas funções técnicas, não. Nosso caso aqui... Eu sou funcionário de carreira,
o Ricardo e o Ernesto todos somos funcionários de carreira com mais de 30 anos. Eu tenho 37 anos
de serviço público.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parabéns! Inclusive, muito obrigado por isso.
Existe déficit de pessoal, na avaliação dos senhores, na Geo-Rio? O senhor teria como estimar o
tamanho desse déficit de pessoal da Geo-Rio?
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O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Vereador, o que acontece, e isso está acontecendo na Prefeitura
inteira, é a questão da aposentadoria, e o quadro vai obviamente diminuindo. Já tivemos 140
funcionários, hoje temos 90. É um número reduzido para as nossas atividades. Acredito que um
número entre 120 e 130 seria o ideal, com mais técnicos. Também, o que acontece e é uma
característica do quadro da Prefeitura em geral é a idade mais avançada das pessoas. Isso também
cria certa dificuldade, as pessoas ficam doentes, é uma coisa natural da idade infelizmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem previsão até por conta dessa questão da idade
de quantos desses 40 técnicos estariam próximos da aposentadoria já com idade e condições de se
aposentar antes da reforma da Previdência do Bolsonaro, diga-se de passagem, que vai complicar um
pouquinho isso, mas quantos estariam com previsão de aposentadoria para os próximos 10 anos?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Diria com certeza que, nos próximos 10 anos, mais da metade do
quadro já terá se aposentado. Eu, inclusive, já posso me aposentar. Então, tem muita gente que pode
se aposentar, e isso é outro problema, porque a memória que temos...
Isso é uma característica do órgão. A maioria das pessoas que trabalham lá sempre trabalhou lá. É o
meu caso, do Ricardo e do Ernesto, que sempre trabalhamos na Geo-Rio, e isso cria uma memória,
uma bagagem que é muito importante para a cidade e para o órgão. Isso é algo que vamos perder.
Vamos perder essa possibilidade de passar para os mais novos a experiência que temos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando foi o último concurso para a Geo-Rio? O senhor tem
memória desse último concurso?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Acho que o último concurso para a Prefeitura tem uns 10 anos, se
não me engano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para a Prefeitura, mas...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – O último concurso específico para a Geo-Rio foi em 1995.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eita! Aí, teve um concurso há 10 anos para a Prefeitura que
teve funcionários para a Geo-Rio?
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O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Foram designados engenheiros para nós e, mais recentemente, o
Meio Ambiente fez um concurso para geólogos. Recebemos cinco geólogos, que são funcionários de
uma carreira que precisamos muito na Geo-Rio, então, conseguimos pelo menos geólogos, temos um
número...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um geólogo?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não. Temos 10 geólogos. O Ricardo também é geólogo. Temos 10
geólogos porque nesse concurso conseguimos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É um concurso feito pela Secretaria de Meio Ambiente que
foi deslocado para a Geo-Rio.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Com esse concurso, conseguimos... Não diria a sobra, mas as
pessoas que não estavam dentro do quantitativo deles e que passaram no concurso, obviamente,
puxaram lá para a Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que bom, não é?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Pelo menos, é uma oportunidade de renovarmos o quadro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nessa perspectiva, acho que inclusive do ponto de vista dos
servidores técnicos, no questionário que mandamos para a Geo-Rio, na resposta eu gostaria de
agradecer inclusive pelo envio delas. Havia a situação de que do ponto de vista do corpo técnico,
desses 40 técnicos há uma lógica de que pelo menos haveria uma necessidade de mais 10 técnicos,
pensando nesse caso nos técnicos propriamente ditos. Essa é, de fato, a estimativa de necessidade de
déficit de técnicos...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Eu acho, Vereador Tarcísio Motta, que precisamos de pelo menos
uns 20 técnicos a mais para recompor e até para pensar mais em longo prazo e não no curto prazo.
Tem essa discussão que começamos aqui sobre as aposentadorias, acho que é muito importante a
renovação do quadro, ter gente nova. O tipo de trabalho que fazemos exige muito da parte física, fora
a parte mental. Andar em comunidade é sempre uma coisa difícil.
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Eu já fiz isso muito, hoje já não tenho tanta disposição para isso, mas é importante ter essa
renovação para ter essa troca de experiência e para o tipo do trabalho que executamos, que não é
muito de escritório, é muito campo, estamos sempre trabalhando fora da Geo-Rio, sempre
trabalhando em comunidades, nas encostas, que é um serviço que exige muito das pessoas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Saiba que o senhor terá, pelo menos da Presidência desta
CPI, mas tenho quase certeza que do conjunto completo dos Vereadores desta CPI, a campanha para
que um novo concurso se realize o mais rapidamente possível. Certamente, estará entre as
recomendações mais incisivas do nosso relatório final, para que possamos, no mínimo, recompor
esse quadro técnico.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Inclusive, eu quero fazer uma ressalva, porque, na época em que eu
entrei para a Prefeitura, a gente brigou muito para ter a abertura do quadro, inclusive, dos geólogos,
porque não existia a carreira de geólogo na Prefeitura. Isso foi uma briga nossa, com o apoio – lógico
– da Câmara, que aprovou a criação dessas vagas, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa só eu tentar entender: no caso dos 40 técnicos, mas,
ou dos 92... Bom, o senhor disse que já houve e já chegou perto de 140. Existem, portanto, 140
cargos? Eles existem? Essa é uma questão. Ou há uma necessidade de criação de cargos, ainda, para
esse corpo técnico e corpo de servidores?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não, essa é uma característica da Geo-Rio. A gente não tem...
Na verdade, nós todos somos servidores da Prefeitura. A nossa lotação é a antiga Secretaria de
Obras. Eu não consigo me desvencilhar dela. Agora, é Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Habitação (SMUIH).
Na verdade, a Fundação não tem quadro próprio. Nós não somos celetistas, nós todos somos
estatutários. Então, na verdade, as nossas vagas são as vagas da Prefeitura. Então, quando se abre
vaga para um concurso...
Na época, a Geo-Rio passou a ser fundação em 1992. Na verdade, a nossa história remonta 1966. Em
1992, o Prefeito Marcello Alencar transformou de volta a Geo-Rio em fundação. Por isso, teve um
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concurso, mas o concurso não foi, apesar de ter sido para a Geo-Rio, para o quadro da Geo-Rio. Foi
para ter a lotação prioritária lá para a Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos tentar estudar do ponto de vista administrativo, mas
eu estava falando, inclusive, dessa questão de que terão, certamente, o nosso apoio no relatório a
indicação para a realização de concursos para que fique tranquilo. As perguntas que eu gostaria de
fazer, agora, têm mais a ver, inclusive, com uma primeira perspectiva de que há uma... A gente
precisa recompor o quadro e aí, portanto, tentar avaliar coisas desse tipo.
Gostaria de fazer as seguintes perguntas: o senhor tem ideia, no final, por exemplo, de quantas
vistorias, obras, entre outras atividades, deixam de ser realizadas em função dessa falta de
servidores?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Na verdade, a gente não deixa de executar. O número de vistorias
continua... Na verdade, ele é meio constante. Logicamente, tem uma sazonalidade. É lógico que em
um ano como este vai ter mais vistorias do que a gente executou no ano passado, mas a gente
consegue atender à demanda. Logicamente, o que acontece é que, talvez, a gente não consiga
atender à demanda com a mesma velocidade que a gente atendia no passado, mas isso os técnicos
se desdobram, e a gente consegue fazer esse atendimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor teria algum tempo médio dessa resposta de
solicitações que seja possível informar para a CPI? É possível mensurar isso? Porque, por exemplo,
entendi que bom que, pelo menos, não há solicitações que não são atendidas, mas a ausência de
quadros faz com que haja uma demora maior no atendimento dessas solicitações.
É possível mensurar alguma coisa do tempo médio, ou o que seria um tempo ideal e o que, na
verdade, está acontecendo? Para que a gente possa entender, em termos práticos, o que tem
significado, para a cidade, essa ausência de quadro.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Primeiro, em uma situação emergencial, a gente sempre atende no
mesmo dia. Quando temos acidentes, a gente procura e consegue fazer esse atendimento.
Logicamente, a gente é um órgão de apoio à Defesa Civil. A Defesa Civil faz sempre o primeiro

A2-0266

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
atendimento e aciona os órgãos que ela acha que são os necessários para resolver aquela demanda.
Então, essas vistorias de emergência, a gente sempre faz imediatamente.
Os outros, a gente, na verdade, teve sempre, na época que existiu acordo de resultados, uma das
nossas metas era o atendimento ao cidadão, que a gente chamava essa questão das vistorias.
A gente mensurava o tempo de atendimento. Então, na verdade, fica, normalmente, entre 15 e 30
dias. Aí, também tem uma triagem interna para ver quais são as demandas mais urgentes. Porque,
na verdade, às vezes, acontece o seguinte: ameaça de deslizamento.
Outra coisa é quando acontece o deslizamento. Logicamente, a gente sempre prioriza quando já
houve a ocorrência. Cada demanda é muito grande. Tem coisas que não são nem de Geo-Rio e
acabam vindo para a gente. Isso aí, também, sobrecarrega a gente: questão de muro – aí, na verdade,
é um muro divisório, um muro de contenção, não é? É questão de drenagem, enfim, árvores... São
outras demandas, mas a gente sempre atende. A gente consegue atender em um tempo dentro do
que a gente estipula como razoável, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor desculpa a questão do historiador aqui presente. O
senhor falou assim: “Antigamente, quando tinha um acordo de resultado”. O historiador fica assim:
“Antigamente, é quando?”. Pode ser na Grécia Antiga e pode ser no mês passado.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não. Foi na época do Prefeito Eduardo Paes. A gente tinha um
acordo de resultados. Uma das coisas que era acordada... Tinha, logicamente, outros parâmetros,
mas um dos parâmetros era essa questão do atendimento.
Por que a gente botou isso? Porque, na verdade – só para entender, também, como era feito o acordo
de resultados –, o acordo de resultados era uma proposta do órgão. O órgão propunha metas.
Algumas eram acatadas, outras não, mas uma meta que a gente sempre achou muito importante
era essa questão do atendimento ao cidadão. Então, até nós mesmos...
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A gente não estava jogando contra a gente, pelo contrário, a gente estava jogando a favor da
população, que isso fosse um parâmetro que fosse mensurado, devido à importância que a gente dá
para esse atendimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse acordo de resultados não existe mais na administração
Marcelo Crivella?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Acordo? Não. O último acordo foi 2016. Nem foi concluído também,
porque, na verdade, o acordo fecha em um ano e seria pago...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No ano seguinte.
Essa coisa do pagamento é aquilo que a gente chama de 14º salário, um abono?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Era um abono. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, de qualquer forma, a perspectiva dessa coisa do tempo
de atendimento à população, havia uma mensuração, no acordo de resultados, entre 15 e 30 dias.
Essa situação piorou nos últimos anos, com a ausência do acordo de resultados, do ponto de vista do
tempo de atendimento?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não. Eu acho que não, porque uma das virtudes do acordo de
resultados é criar uma cultura no corpo técnico, de atendimento, enfim. Isso permanece. A gente
continua brigando para conseguir fazer o atendimento dentro dos prazos. Essa é uma cobrança
interna, que a gente tem, muito grande. Inclusive, na verdade, tem uma diretoria que é mais
direcionada para esse tipo de serviço, que é o licenciamento, mas, quando ocorre uma situação de
chuva, etc., aí, todos os técnicos param suas atividades para fazer esse atendimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estou na minha última pergunta ainda desta fase, para
passar para vocês.
Como os servidores se deslocam para as vistorias? Quantas viaturas a Geo-Rio possui, hoje, à
disposição?
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O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Nós temos um contrato de locação de quatro viaturas para fazer
esse atendimento de vistorias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para a cidade inteira?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Para a cidade inteira.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor acha quatro viaturas suficientes?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Vereador, esse número já se mantém há algum tempo, não é uma
novidade. Quer dizer, já faz vários anos que essa é a disponibilidade. Porque, na verdade, não somos
nós que determinamos: a administração determina quantas pessoas vão. A gente se desdobra para
atender.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não quero, aqui, nenhum tipo de... Porque a grande
questão é: há um planejamento do órgão que demanda, muitas vezes, no orçamento, e aqui nós
temos...
Vou passar o microfone, porque tem um segundo conjunto de perguntas sobre essa questão
orçamentária, mas há um planejamento que o órgão faz, há um planejamento em que, certamente, a
lógica é: “O ideal nosso seria ser isso, mas, entendendo as restrições orçamentárias, nós temos isso”.
Mas, normalmente, ainda recebe menos do que isso; depois, ainda tem contingenciamento, corte, etc.
Então, a minha pergunta sobre hoje é: do ponto de vista de um planejamento das demandas e
necessidades que a cidade tem tido, quatro viaturas...
Por isso a pergunta, eu entendo que esse é um contrato que se mantém há muitos anos, mas a gente
precisa mensurar, para que a gente possa propor mudanças e estabelecer isso, porque, se deixar – a
gente conhece isso –, a Fazenda corta tudo. Essa...
No final das contas, nesses governos mais complicados, desse ponto de vista, a Fazenda tende
sempre a cortar, cortar, cortar. A nossa função, como vereadores, é não deixar cortar onde está
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matando as pessoas e não deixar cortar onde está faltando direito para as pessoas, por isso a
pergunta se quatro viaturas...
Além disso, aproveitando para fazer a pergunta: do ponto de vista de outro tipo de estrutura
material, do ponto de vista de equipamentos, etc., como está a situação, hoje, da Geo-Rio?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Vamos lá.
Eu acho o seguinte: a questão, exclusivamente, aqui das viaturas, a gente, na verdade, tem, quanto à
questão dos cortes, não tem havido cortes. A gente sempre tem conseguido manter essas viaturas.
Inclusive, quando há uma perspectiva de corte, a gente justifica o porquê da necessidade da
manutenção dessas viaturas, porque, senão, a gente não tem como atender à população, e tem sido
mantido. Então, acho que, sob esse aspecto, a gente não tem esse problema.
A segunda coisa, a questão do material. Os equipamentos de informática estão modernos, a gente
não tem problema sob esse aspecto. Eu acho até que, eu não posso falar muito, a gente, de certa
forma, é privilegiada nesse aspecto, porque sempre conseguiu manter o parque de informática
funcionando bem. A gente precisa muito disso, é claro.
Hoje, engenharia sem informática não existe. Uma coisa que a gente preza muito é que todos os
projetos das nossas obras são feitos na Geo-Rio, a gente não terceiriza os projetos, os projetos são
nossos. Isso demanda também a questão da informática, por causa dos desenhos, enfim, dos
cálculos dos projetos. Nesse aspecto, a gente tem uma infraestrutura boa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadores Renato Cinco, Teresa Bergher e Tiãozinho do
Jacaré.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Vereador Tarcísio Motta.
Eu queria talvez voltar um pouco atrás, só para… Talvez pudesse ter sido uma pergunta introdutória,
pode ser boa para as próximas instituições. Eu queria que o senhor falasse sobre a missão da
Geo-Rio.
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Quais são suas missões fundamentais? Qual é o caráter da atuação de vocês?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – A Geo-Rio foi criada sob aquele impacto das chuvas de 1966. Quer
dizer, aquelas catástrofes que ocorreram em 1966 levaram, na época, o Governador Negrão de Lima
– porque era Estado da Guanabara – a criar o Instituto de Geotécnica. Não tinha essa fundação, era só
Instituto de Geotécnica.
Bom, nossa função é cuidar das encostas da cidade, mas acho que o principal, a coisa que eu gosto
muito de frisar, é a diferença. O que aconteceu de diferente? Por que a Geo-Rio é tão importante para
a cidade? É porque, na verdade, até ali, a ocupação das encostas se dava de forma, inclusive na área
formal, de forma aleatória. Não tinha uma legislação específica para isso. Então, a partir de 1966,
cria-se uma legislação específica para ocupação.
Uma coisa que as pessoas não notam, mas o maior acidente geotécnico da cidade foi na área formal,
ali na Rua Belisário Távora, em 1967. Morreram mais de 180 pessoas em um só lugar, e era uma área
formal, não era comunidade nem nada.
A partir dali, toda essa mudança da legislação, que, quando um incorporador vai construir um prédio,
se tem um problema de encosta, ele tem que licenciar na Geo-Rio e seguir os parâmetros técnicos
para edificar, isso levou…
Hoje, a gente não tem mais acidentes nas áreas formais. Quer dizer, há acidentes? Há lama, tudo,
mas não há a destruição que houve naquela época. Inclusive, em 1966 e 1967, a área de Santa Teresa
foi muito afetada, com vários acidentes grandes lá também, e isso a gente conseguiu resolver.
A questão das comunidades também é importante para nós. É outro tipo de trabalho, é um trabalho
de mapeamento, de acompanhamento, por meio dos gestores e dos nossos técnicos. Para uma
cidade como o Rio de Janeiro – existem outras cidades no Brasil que também necessitariam ter
órgãos de geotecnia, e não têm –, eu acho que é um patrimônio grande. Eu falo isso com orgulho,
não é? Porque, para a gente, é muito importante, é nosso trabalho.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, ao contrário, o importante… Demonstra o seu
comprometimento e o dos servidores públicos.
O Vereador Tarcísio Motta falou do orçamento. Todo ano, quando discutimos o orçamento nesta
Casa, desde que eu assumi – acho que este vai ser o sétimo ano –, eu critico o município, por não ter
um momento de procurar saber quais são as reais necessidades dos vários órgãos municipais.
Eu nunca vi chegar aqui uma proposta de orçamento que tivesse sido planejada assim. Eu acho que a
gente administra a escassez do Rio de Janeiro há muitas décadas. No ano passado, o orçamento per
capita da cidade foi de R$ 4 mil, foram R$ 4 mil por habitante, para administrar uma cidade. Parece
que a gente administra a escassez, só que a gente não sabe dimensionar essa escassez, porque não
tem esse pedido.
A Prefeitura não pede que os órgãos digam quais são as necessidades de investimento, quais são as
necessidades de custeio, quais são as necessidades de pessoal. De repente, a gente concluiria que o
orçamento do Rio de Janeiro, sei lá, precisava ser de R$ 60 bilhões, e não de R$ 27 bilhões. Aí, a gente
poderia definir melhor as prioridades, discutindo democraticamente as prioridades, não é?
O senhor acha que o orçamento tem sido suficiente para o órgão realizar a missão? Se a Prefeitura
perguntasse ao senhor quais seriam as necessidades ideais, qual seria a resposta que o senhor
daria?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Isso aí, até, ultimamente, a gente não tem tido tanta escassez de
recurso. A gente sempre fala que a nossa demanda é maior que a nossa possibilidade orçamentária
de atender, mas eu acho que, nos últimos anos, a gente tem tido menos recursos do que a gente
precisava, mas a gente tem conseguido atender às demandas.
Lógico que existem... São esses paradigmas, não é? Você pode resolver todos os problemas e,
quando você vai perguntar para a Rio-Águas, ela vai dizer: “Eu vou precisar de tanto para resolver
todos os problemas de drenagem”.
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Para a gente também, se a gente pudesse resolver tudo, e também não é uma coisa de momento, a
gente não pode resolver tudo em uma hora, mesmo que a gente...
Fazendo um exercício: se a gente tivesse todo o dinheiro que a gente precisasse, a gente poderia
resolver todos os problemas? Não. Não dá para fazer isso, porque a gente não teria nem condição
técnica nem firmas para fazer isso. A gente precisa ter um...
O que eu acho que a gente... Exatamente. É essa a questão do planejamento em longo prazo, se a
gente pudesse ter garantia de recursos ano a ano, e para fazer manutenção, para fazer construção
de novas obras, enfim, ter um planejamento para atender.
Lógico que, no nosso caso específico, a questão da chuva é um fator preponderante. Ela altera
completamente as condições em que a gente trabalha. A gente não... A gente vai acabar chegando lá,
mas as chuvas deste ano foram chuvas muito atípicas.
Eu sei que, às vezes, “Ah, mas esse discurso...”. Não. Não é um discurso político, não. É um discurso
técnico. Realmente, foram duas chuvas muito intensas em um período muito curto de tempo.
Isso aí preocupa a gente? Preocupa, porque todos os meteorologistas falam que a nova normal é
essa daí, não é? A gente vai ter que conviver com isso.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Isso implicaria aumentar as demandas.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É. Exatamente. Vai aumentar as demandas, porque, fora as
demandas que já existem, cada vez que acontece um evento como esse, são criadas novas
demandas.
Quer dizer, casos que a gente acha que estão resolvidos, eles passam a não estar resolvidos. Por
quê? Porque a intensidade da chuva está muito diferente, quer dizer, o regime de chuvas está se
alterando ao longo do tempo.
A gente tinha uma... Esses eventos, a gente contava em décadas. A gente, agora, está contando em
meses. Isso aí muda muito a situação que a gente está convivendo hoje.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Bom, minha última pergunta é... Deixa ver como é que eu faço da
maneira mais resumida possível.
Eu tenho atuado muito na defesa de comunidades ameaçadas por projetos de remoção aqui na
nossa cidade. Eu não sou contra as políticas de reassentamento, as políticas de reurbanização das
comunidades, desde que respeitados os direitos da comunidade de ser reassentada no próprio
território, de ter algo que eu nunca vi no Rio de Janeiro, audiência pública anterior à remoção, para
discutir efetivamente a necessidade de remoção, avaliar alternativas ao processo de remoção, não é?
Não existe isso.
Durante a administração Eduardo Paes, especialmente, ele bateu recorde de remoções. Se não me
engano, 20 mil famílias removidas durante a administração dele, sempre desobedecendo à lei, sem
cumprir esses quesitos de que eu falei, e tendo atitudes que me revoltaram muito durante a gestão
dele, como chegar marcando as casas das pessoas com SMHE, de Secretaria Municipal de Habitação,
“número 1”, “número 2”, “número 3”, formando dessa maneira as comunidades das remoções...
Bom, vou tentar não me alongar muito. O argumento do risco à comunidade – “A comunidade precisa
sair por causa do risco” – sempre aparece.
Só que eu vejo uma... Eu tenho uma percepção de que há uma diferença muito grande quando o risco
atinge a casa do rico e quando o risco atinge a casa do pobre.
Vou dar dois exemplos só. Em 1993, no meu primeiro ano de faculdade, uma colega minha de turma
teve o apartamento dela, de luxo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, invadido por uma grande pedra.
Destruiu o apartamento dela, no térreo do prédio. Por sorte, a família não estava em casa, e ninguém
morreu.
Pois é, e eu nunca ouvi falar “Vamos remover os moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas, porque tem
o risco de rolar pedras das encostas da Lagoa Rodrigo de Freitas”. Parece que, quando a casa é do
rico, remove-se o risco, não é? Aí, quando a casa é do pobre, vem o discurso de remover o pobre.
Só mais um exemplo que é muito familiar para mim: eu acompanhei as ameaças de remoção da
comunidade da Indiana, ali, vizinha ao Borel, na Tijuca. Qual era o argumento? “As casas crescem
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seguindo a parede do rio, a linha do rio”. É verdade que isso é errado. Não deveria ser assim, mas eu
moro ali na Rua José Higino, vivi boa parte da minha vida vendo os prédios. Os fundos dos prédios da
Rua Clóvis Bevilaqua e da Rua Desembargador Izidro, exatamente iguais à favela da Indiana. Aqueles
prédios sobem seguindo a parede do rio. Nenhum daqueles prédios deveria estar ali. Eu nunca ouvi
falar em remover os prédios da José Higino, da Clóvis Bevilaqua, mas escuto falar em remover os
prédios da Indiana. Então, eu queria entender como é que vocês percebem essa diferença de
tratamento na cidade.
Vocês percebem isso? Vocês não percebem? Só para complementar: existem territórios na cidade
aonde a Geo-Rio não chega?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Bom, vamos lá. A primeira pergunta: essa questão do risco, a gente
sempre fala de risco. A gente trata de risco geotécnico, porque existe. No caso, o que o senhor falou,
a questão lá na Indiana é o risco de inundação. Então, é outro tipo de risco.
Na verdade, a gente sofre um pouco isso. Quando falam de risco, lembram sempre da gente, mas
existem vários tipos de riscos associados. A questão nossa é o risco geotécnico.
Quanto à questão de como é tratada, na verdade, a obra pública e a obra privada, como eu falei, essa
questão toda da obra privada, o empreendedor é que fica responsável pela execução do serviço ao
longo do tempo. Até mesmo depois que o prédio é implantado, passam-se 10 ou 20 anos, se tem
algum problema, quem vai ser responsável vai ser o condomínio ou o proprietário do lote.
A questão do risco nas comunidades, o nosso viés é sempre tentar manter as pessoas. A gente
entende que a remoção é uma coisa traumática para as pessoas. A gente sempre se coloca no lugar
do morador também. Ele vai sair da casa dele, vai ter que se mudar para outro lugar que ele não
conhece. Enfim, a gente tende sempre a manter.
Só que, na questão do risco, existem certas situações em que não existe obra que garanta a
segurança das pessoas. Então, quando a gente indica a remoção, a gente leva em consideração muito
isso. Quer dizer, a gente não vai garantir a segurança das pessoas. Aí, é uma questão de lógica. Se a
gente não pode fazer uma obra que garanta a segurança das pessoas, a gente solicita a remoção.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas não pode por quê? Por questão técnica ou financeira?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É uma questão técnica. A gente não encontra uma solução técnica
que seja viável economicamente também.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Pois é, então, tem o limite financeiro.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não, mas existem certos casos que nem você mesmo fazendo a
obra... Eu sei que aí a gente vai entrar em uma discussão bem técnica, não é?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas as contenções das encostas da Lagoa são caríssimas.
Aquelas obras, a gente vê a olho nu e percebe muros enormes... Até arranha-céus ali.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Eu sei, mas várias não foram feitas pelo Poder Público, foram feitas
pelos incorporadores. A gente vê muita obra hoje, que são obras caras, até essa questão de que se
leva em consideração isso... Por que não se edificou alguns lotes no passado e hoje se edifica?
Porque, hoje, o valor da terra é muito maior, então, a valorização faz com que se ocupem terrenos e
façam-se as obras de contenção necessárias, mesmo que elas sejam caras. Estou falando para o
empreendedor.
No nosso caso, levamos em consideração que, mesmo fazendo a obra, não conseguimos garantir a
segurança das pessoas. Existem esses casos? Existem. Entendeu? Então, é uma questão técnica. A
gente vai fazer uma obra e mesmo assim aquela parte da comunidade vai ficar em risco, a gente não
pode manter aquelas pessoas ali. Essa é a lógica do risco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou passar a palavra para a Vereadora Teresa Bergher, mas
antes eu gostaria de registrar a presença do Vereador Major Elitusalem, membro suplente desta CPI,
mas que agora, nesta atual situação, está como titular da CPI neste momento. A gente está, vereador,
fazendo as perguntas à Geo-Rio.
Vou passar depois a palavra à Vereadora Teresa Bergher, ao Vereador Tiãozinho do Jacaré e ao
senhor, logo a seguir.
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Vereadora Teresa Bergher, com a palavra.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Obrigada, Senhor Presidente.
Senhor Herbem, nós verificamos que nas últimas chuvas, tanto as chuvas de fevereiro quanto as
mais recentes, em abril, houve deslizamentos na Niemeyer. Até a ciclovia acabou sendo atingida em
dois trechos. Hoje, a Niemeyer foi interditada.
Da última vez, até por um longo tempo. Hoje, logo pela manhã, eu liguei a televisão e vi a notícia de
que mais uma vez a Niemeyer tinha sido interditada, por conta de mais um deslizamento. A casa
atingida não fez nenhuma vítima em função de ela estar desabitada.
Muito bem. Eu gostaria que o senhor me respondesse, efetivamente, qual é o gasto específico
daquela região com a questão das encostas. Quantas equipes estão trabalhando no local? A gente
percebe que – apesar de o senhor ter afirmado que os recursos, claro, sempre são poucos, mas que
atendem a necessidade –, nos últimos cinco meses, ou seja, em 2019, o orçamento foi reduzido em
43%. Então, há uma preocupação enorme nossa, porque parece que a Geo-Rio atende só quando
existem essas questões emergenciais.
Quando vem uma chuva mais forte, vai todo mundo para lá, atende emergencialmente, resolve o
problema, abre de novo a via, mas, logo depois, vem uma chuva mais forte, e as pessoas continuam
vivendo em situação de risco. Então, eu acho, na minha modesta avaliação, que falta tudo na Geo-Rio,
Senhor Herbem.
Eu acho que faltam funcionários, eu acho que faltam recursos, porque não é possível isso, as
emergências e as tragédias se repetem a cada chuva. Veja o senhor: a chuva de hoje não foi tão forte.
Então, gostaria que, se possível, o senhor me respondesse as duas questões que eu acabei
englobando em uma só.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Bom, a questão da Niemeyer. A gente sempre fala que a quantidade
de obras que a gente tem na Niemeyer, ao longo dos anos, é muito grande, mas ela é uma encosta
frágil, a gente sabe disso – a quantidade de acidentes que já houve ao longo do tempo –, e a
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quantidade de obras que a gente fez não garante a segurança, as chuvas provam isso. Hoje, a gente
tem em torno de R$ 50 milhões, não é, Ernesto?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor, peço para falar mais perto do microfone,
principalmente o valor, porque depois a gente não consegue transcrever.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Estão previstos gastos de R$ 54 milhões. São cinco empresas que
estão trabalhando lá, em diversos pontos.
Eu queria dar um panorama da Niemeyer como um todo. Como eu falei, ela é uma via importante
para a cidade, mas ela tem essa característica do risco. O risco está sempre associado a ela. Desde
que eu estou na Geo-Rio, já tivemos várias interdições, ao longo do tempo, e a quantidade de obras lá
é imensa, mas só que os regimes de chuvas nesses dois últimos eventos foram regimes muito
rigorosos, bem acima do que a gente estava acostumada.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Não o de hoje.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não, o de hoje, não.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas houve mais deslizamento.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Mas hoje não houve deslizamento. Na verdade, foi uma corrida de
lama, um escorregamento de lama, um material acumulado na encosta, o que obriga você a fechar,
porque, na verdade, os carros vão ficar presos ali, ou, no caso, de uma pessoa andando, freando, vão
escorregar. Então, a gente precisa fechar preventivamente. Já está limpo, toda a Prefeitura se
mobilizou para isso, mas não houve um escorregamento nem de longe parecido com os eventos
tanto de fevereiro quanto de abril. É um evento muito diferente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para nós que não somos técnicos: não havia nada a ser feito
de prevenção para que aquele escorregamento não acontecesse?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Na verdade, a gente está trabalhando nessa encosta. O problema
todo... Eu faço sempre uma analogia: ninguém constrói uma casa sem projeto. Então, esse acidente
foi de abril. A gente já está trabalhando lá, fazendo topografia, sondagem e definindo as
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soluções,mas uma obra, como qualquer obra de engenharia, tem um tempo para ser executada. Nós
estamos trabalhando lá, mas a obra está pronta? Não, não dá para fazer obra em um mês. É
impossível.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Qual é o número de pessoas que está trabalhando na
região?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Primeiro, identifique-se a primeira vez que for falar, por
favor, para elas poderem depois identificar na Ata.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Boa tarde, meu nome é Ernesto Ferreira Mejido, sou diretor de
obras da Geo-Rio.
A Niemeyer foi dividida desde fevereiro em, mais ou menos, cinco pontos, quer dizer, na Avenida
Niemeyer. Esse acidente que a lama aconteceu lá no alto do... não chegou a atingir a Niemeyer, ficou
ali parado...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos trocar o seu microfone porque eu acho que esse está
baixo. Vamos tentar desligar esse branco... Isso, usa o verde que, de repente, vai ser melhor verde
esperança.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Nós somos em torno de 200 pessoas trabalhando lá, entre o
Vidigal e Niemeyer, porque é tudo próximo, não é? Em todo o trecho da Niemeyer, está certo? Desde
o começo e dividindo por empresas. Então, em torno de 200 efetivos, fora quando você tem que
remover o material, ou tem que fazer uma coisa, que aí vem mais gente para trabalhar.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Qual é o orçamento, a verba utilizada nessas obras?
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Bom, a gente está prevendo, em termos de custo, só para a
Niemeyer, R$ 30 milhões, e mais o restante, dá em torno de R$ 50 milhões, isso na parte de
fevereiro. São R$ 57 milhões que incluem Rocinha, o próprio Vidigal e outros locais da cidade; mas na
Niemeyer são R$ 30 milhões, e os outros restantes são divididos em toda a cidade.
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Em abril, ocorreu o outro acidente, então, nós estamos prevendo gastar em torno de R$ 41 milhões
com o total. Na realidade, dá um total de R$ 98 milhões. Está previsto nessas duas chuvas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Como eu disse logo no início da minha fala, houve uma
redução de 43% no orçamento nos últimos cinco meses, ou seja, no ano de 2019. Como é que fica,
como é que vocês vão poder executar todas essas obras quando há essa redução orçamentária e,
mais ainda, até hoje, de acordo com o Fincon, apenas R$ 1,7 milhão foram liquidados de um
orçamento de R$ 40,8 milhões. Essa demora no investimento se deve a quê?
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Eu vou passar para o presidente que ele vai responder.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Primeiro, todos esses recursos que a gente está investindo no
evento, na verdade, vêm de créditos suplementares, não estavam previstos no orçamento da
Prefeitura.
Quanto à questão da execução orçamentária, realmente, houve uma demora na liberação do
descontingenciamento, enfim, na liberação de recursos. Isso leva, consequentemente, a uma baixa
execução orçamentária. São fatos.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é, porque, na verdade, uma redução grande: 43%.
Depois, a gente tem R$ 40,8 milhões, quase R$ 41 milhões disponíveis, e apenas R$ 1,7 milhão foi
liquidado?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Eu só queria lembrar, também, que boa parte desses recursos é
oriunda do Governo Federal – Fonte 108 – que, na verdade, hoje...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De quais recursos, desses R$ 40 milhões originários ou dos
créditos suplementares? Só para entender.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Desses R$ 40 milhões originários, boa parte é de recurso oriundo de
convênio com o Governo Federal, que, acho, está claro para todo mundo que o Governo Federal ainda
não se articulou para ver essa liberação.
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Essas liberações não são rápidas, elas demandam tempo. Daí, tem que licitar, depois, os contratos
que estão em andamento também têm uma demora do repasse de recursos. Enfim, é uma coisa que
não é muito rápida, que não é um empréstimo, são recursos oriundos do Orçamento Geral da União
(OGU), que está contingenciado, então, a gente também tem uma dificuldade.
É até normal, se a gente também avançar muito e liberar isso, as firmas não receberem, também vai
levar à paralisação das obras, porque, na verdade, precisa ter um fluxo que hoje, realmente, não
ocorre com essa rapidez que a gente gostaria.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Diante de chuvas tão intensas como nós tivemos este ano,
quais foram as obras emergenciais que a Geo-Rio realizou em 2019? Aquelas que vêm, enfim, mais
visíveis, que... As encostas, por exemplo.
O Vereador Renato Cinco falou no problema das comunidades, porque normalmente ficam
abandonadas. Eu tenho colocado até aquelas emendas nossas no orçamento, que não são
cumpridas, nunca liberadas, mas a gente percebe que tem obras de cinco, seis anos que precisam ser
realizadas e até hoje estão lá. Então, quer dizer, só no dia que ocorrer uma tragédia é que a Geo-Rio
vai se posicionar?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não, acho que essa colocação... Primeiro, a Geo-Rio é um órgão
técnico, a nossa função é técnica. O que a gente faz? O nosso processo de decisão é fazer a vistoria,
projetar as obras necessárias e tentar obter os recursos. Obviamente, a gente não tem o poder de
determinar isso.
A gente já começou conversando a determinar qual seria o valor do nosso orçamento. Isso é claro
para todo mundo. A gente tem uma demanda e tem uma disponibilidade orçamentária e faz as obras
dentro dessa disponibilidade orçamentária.
As comunidades, assim, nessa questão da chuva de fevereiro e abril: prioritariamente, a gente está
atuando na Niemeyer, no Vidigal, na Rocinha, lá na Pedra de Guaratiba e, agora, mais recentemente,
na Babilônia, no Cantagalo também. São esses lugares, eu acho que tem outros lugares menores,
mas, basicamente, essa é a maior parte da nossa demanda hoje.
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Ok.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Tiãozinho do Jacaré, gostaria de fazer alguma
pergunta? Vereador Major Elitusalem, gostaria de fazer alguma pergunta?
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Obrigado, Senhor Presidente e demais membros.
Pergunto à Geo-Rio, e eu acho que essa pergunta é mais política do que técnica, mas eu vou fazer:
segundo Portal Transparência, a Lei Orçamentária Anual (LOA) previa, em 2017, R$ 342 milhões de
investimentos para enchentes e prevenção de deslizamentos de encostas. A LOA de 2018, R$ 388
milhões. Desses R$ 731 milhões, que seria a soma total, só foram usados 22% disso, ou seja, R$ 166
milhões. Como o senhor disse, e eu vou lhe ajudar a responder, o senhor é um órgão técnico. A
decisão de aplicar isso cabe ao seu órgão ou cabe ao gestor público do Executivo Municipal?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Só uma coisa, Vereador Major Elitusalem, esses valores englobam
não só a contenção como a parte de drenagem.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Sim, prevenção a enchentes. A questão é que foram usados
só 22%.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – A nossa parte, eu teria que detalhar, mas, na verdade, o nosso valor
não é esse. Esse valor engloba também todas as obras, creio que sejam da Rio-Águas e que não
sejam só nossas. No combate a enchentes, também são obras caras, talvez até mais caras que as
nossas obras de contenção. Sempre, a nossa possibilidade de execução está ligada a liberação de
recursos, ou seja, a Fazenda que determina quanto é que vai ser o poder de gastos de cada órgão.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Em fevereiro, foi feita uma matéria, Senhor Presidente, e o
UOL e a Folha cobraram uma posição da Prefeitura. Essa posição não foi respondida. Eu sei que o
senhor não pode responder isso, então, eu sugiro que alguém acima dele seja convocado para
responder o motivo dessa redução de 22% do investimento. Naquele mesmo mês, no mês anterior a
liberação do último recurso, quatro pessoas morreram. Então, a cada contingenciamento, paga-se
com a vida.
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Obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado.
Só para completar a pergunta do Vereador Major Elitusalem, especificamente para o programa 0023,
proteção de encostas e áreas de risco geotécnico, a dotação inicial do orçamento era R$ 277 milhões,
quase R$ 278 milhões. A dotação atualizada foi R$ 304 milhões, mas a empenhada foi R$ 45
milhões. Depois, o liquidado R$ 41 milhões e o pago R$ 35 milhões. Esses dados foram apresentados
pelo TCMRJ que veio aqui, ou seja, não é dado nem mesmo do nosso gabinete.
De fato, precisamos e vamos solicitar a discriminação desses valores e o quanto eles são de verbas
próprias, o quanto são de verbas federais de convênios, por que a previsão... Há uma pergunta que
estava mais distante, mas diante das perguntas dos Vereadores Teresa Bergher e Major Elitusalem
estou antecipando, porque precisamos entender, Senhor Herbem.
Quando elaboramos um orçamento há um planejamento, uma previsão. Então, para o ano de 2018 a
Geo-Rio de alguma forma na negociação já com o setor administrativo e financeiro da Prefeitura, com
a Fazenda, previu, por conta dos contratos que existiam, uma necessidade de dotação da ordem de
R$ 300 milhões, mas, no final, o valor liquidado foi da ordem de R$ 41 milhões.
A diferença entre o previsto no orçamento e o que de fato está sendo gasto é muito grande e
precisamos entender por que isso está acontecendo e quais são as consequências para o município
dessa distância enorme entre o que foi planejado e previsto inicialmente e o que foi de fato gasto,
que é, na verdade, a essência da pergunta do Vereador Major Elitusalem. Mas, neste caso aqui, estou
aproveitando para falar especificamente desse programa proteção de encostas em áreas de risco
geotécnico.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Como falei, tem essa questão do convênio com o Governo Federal e
ele mascara muito a questão dos recursos, porque, na verdade, a maioria desse recurso que está aí é
Fonte 108, oriunda de convênio. Quando esse convênio não se materializa, cria essa falsa impressão
de que temos recursos e não gastamos. Na verdade, é um dinheiro orçamentário e não financeiro.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor saberia dizer que convênios do ano passado não se
materializaram? Com respeito a que obras?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Só temos convênio com o Ministério das Cidades, do PAC de
encostas, esse é o convênio que temos. Porque, na verdade, hoje, e isso é uma coisa que em nível
nacional, sentimos falta de linhas de financiamento para questão de contenção de encostas. Falamos
muito do Rio de Janeiro, mas aqui em Niterói, Teresópolis, Petrópolis também tem muito problema
de encostas e temos uma dificuldade de captação de recursos.
Enquanto falamos da questão do saneamento que tem recursos, mas, na verdade, não tem projeto e
se discute muito isso; na parte de contenção não temos nem linha de financiamento porque há muito
tempo a Caixa Econômica Federal não disponibiliza – já disponibilizou no passado, mas hoje não
disponibiliza. A questão toda é ficar muito restrito a ter o convênio com o Governo Federal de ser
OGU.
No passado, estava até conversando com o Guilherme que era da captação de recursos antigamente
e em 1988 tivemos recursos tanto da Caixa, de financiamentos, como do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Hoje, não temos mais essas linhas de financiamento. Isso cria também um problema. Se tivéssemos
essas linhas de financiamento, conseguiríamos fazer muito mais coisas. Não só nós, estou falando de
Geo-Rio, da Cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Acho que essa questão do risco é muito
tratada quando...
Falando dessa preocupação do Governo Federal inclusive é muito quando acontece uma catástrofe.
Na verdade, o que conversamos antes é a questão do planejamento. De repente, se desde 1988
tivéssemos sempre linhas de financiamento e essa coisa fosse mais perene, não fosse só de
momento, conseguiríamos ter alcançado resultados melhores, não é? Acho que planejar é uma coisa,
ter recursos para executar é outra muito diferente para nós.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É porque aí, de fato, a decisão é política.
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O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Só queria falar uma coisa que não tocamos e não sei se vocês vão
tocar, a questão do Alerta Rio, que é um projeto que começamos em 1996 e o Ricardo sempre foi o
gerente do Alerta Rio desde aquela época até hoje. Acho que é um programa de sucesso e isso é uma
coisa importante, porque traz um ganho um para a cidade enorme e a gente... Todos os prefeitos que
passaram, desde aquela época do Cesar Maia até hoje, tiveram a sensibilidade de manter a fonte de
recursos.
A gente estava discutindo a questão: “Ah, vamos tirar?”. A resposta é: “Não, nunca”. A gente sempre
conseguiu manter o Alerta Rio funcionando e, hoje, ele está lá no COR, não é? Eu acho que é uma
vitória para a gente até o Alerta Rio não estar mais vinculado à Geo-Rio. Vinculado está, porque
continua sendo nosso, mas hoje ele está muito mais ligado ao COR e à cidade. É um serviço da cidade.
Eu acho importante também frisar isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu tenho uma série de perguntas sobre o Sistema Alerta e o
Sistema Alarme Rio. Vou chegar lá. Mas deixa só eu retomar uma questão, vereadores, vou fazer
uma sequência aqui. A cada momento que precisarem, o microfone está absolutamente franqueado
a perguntas dos senhores.
Na resposta que vocês enviaram para a gente, no anexo 4 do questionário – que eu tenho cópia aqui,
desse anexo 4 –, existe uma listagem de obras emergenciais que, à época da resposta, estavam
aguardando a liberação de recursos. Inclusive, as cinco primeiras obras dizem respeito,
especificamente, à Avenida Niemeyer, Vereadora Teresa Bergher. Porque acho que são as cinco
partes da divisão que o senhor comentou agora há pouco. Esses recursos, para essas obras
emergenciais, já foram liberados? Em que fase nós estamos nessa situação?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Na verdade, elas estão orçadas e foram pedidos os pedidos de
crédito para liberação de recursos, mas eles ainda não foram liberados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ainda não foram liberados esses recursos para essa
listagem de obras que são emergenciais?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – São emergenciais.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, acho que é importante deixar registrado aqui que nós
temos obras emergenciais, desde fevereiro, aguardando a liberação de recursos, obras emergenciais.
Notem – e eu acho que isso é muito importante, eu não vou fazer essa pergunta, eu estou só aqui...
mas se eu estiver errado, posso ser corrigido, se os senhores acharem – que entre essas obras
emergências estão obras importantes da Avenida Niemeyer, que deslizou nesta noite. Então, a gente
tem...
Óbvio, já entendi que é uma situação, inclusive, de um planejamento, de um projeto que não está
concluído, mas nós temos situações reais de obras, inclusive, identificadas por este órgão, que está
aqui, aguardando recursos. Obras emergenciais, portanto, acabaram; ainda não foram feitas.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Só uma ressalva: elas estão sendo feitas. Na verdade, elas não estão
sendo pagas, não é? Mas elas estão sendo feitas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas elas estão todas sendo feitas, mesmo com a... O que
está faltando fazer? O que a gente depende da liberação de recursos do...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – A gente precisa da liberação de recursos para que seja feito o
pagamento. As obras estão sendo realizadas. Os projetos estão sendo desenvolvidos. Essa parte está
sendo feita, claro.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é, mas de acordo com o Fincon, na verdade, só foram
pagos, até agora, R$ 1,7 milhão. Então, eu acho uma coisa muito complicada, porque, daqui a pouco, a
gente vai ter a mesma situação dessas obras, que são emergenciais, com as obras inacabadas da
cidade. Porque, obviamente, que as empresas responsáveis pelas obras não recebendo, acabam
paralisando. São obras, assim, de suma importância, obras emergenciais – como já foi colocado aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, podemos passar, com relação à questão do Sistema
Alerta e Sistema Alarme... Alarme sonoro... Podemos passar, no início, por essas perguntas?
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O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Posso só fazer uma... Eu falei que não queria fazer uma introdução,
mas eu gostaria de, nesse caso, fazer uma separação entre os sistemas, não é? A questão do Sistema
Alerta Rio: ele, na verdade, foi criado em 1996.
De onde vem essa ideia? Na verdade, é um sistema similar ao que existe em Hong Kong. Na verdade,
na época, o Presidente da Geo-Rio, Moisés, foi visitar Hong Kong e trouxe essa ideia para cá. Ele
visitou em 1993 e, aí, a gente montou o sistema. Na verdade, o sistema passa por uma evolução
constante, não é? No início, ele só contava com os pluviômetros. Ele media só a chuva que já caiu,
não a chuva que vai cair.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Espera aí, desculpa, eu não entendi. O senhor falou o número
de pluviômetros aí?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não, eu falei dos pluviômetros. São 33 pluviômetros, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, ok.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – A rede é de 33, na questão do Sistema do Alerta Rio. A partir até de
uma demanda, na época do Prefeito Conde, a gente começou a ter equipes de meteorologistas 24
horas trabalhando lá na Geo-Rio. Daí, a evolução natural, a gente sempre brigou para ter um radar
meteorológico dedicado.
A gente usava, na verdade, um radar do Pico do Couto e, a partir de 2010, a gente adquiriu um radar
que fica no Sumaré, que é um radar dedicado ao Alerta Rio. A partir da criação do COR, o Alerta Rio
migrou para o COR. Na verdade, o Alerta Rio é o sistema meteorológico do município. A obrigação
dele...
Na verdade, o Alerta Rio foi montado como sistema visando às encostas da cidade, aos
deslizamentos. Só que, ao longo do tempo, foi mudando o foco do sistema e, hoje, na verdade, ele faz
um serviço bem mais amplo do que esse. Ele funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Então,
ele não para nunca. Tem sempre os meteorologistas, os técnicos. Essa é uma equipe terceirizada.
Logicamente que a Prefeitura...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpe. Não consegui entender sua última frase.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Ele, na verdade, trabalha, mas é uma equipe contratada. A Prefeitura
não tem um quadro de meteorologistas. Então, obviamente, o serviço é terceirizado, tanto a
manutenção, quanto a operação do sistema.
Já o sistema de alerta sonoro, na verdade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que é o Sistema Alarme Rio, quer dizer é o alarme sonoro,
não é?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alerta Rio e alarme sonoro.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Porque, na verdade, o Alerta Rio está debaixo do guarda-chuva da
Geo-Rio, mas ele não é operado pela Geo-Rio; ele é operado...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa é a minha primeira pergunta.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Ele é operado pela Defesa Civil.
Aí, você vai perguntar: “Por que ficou na Geo-Rio?”. Na época, a Defesa Civil, o Coronel Simões, trouxe
essa ideia, que existe no mundo todo – quando você convive com um risco, você tem um sistema de
alarme, como tem no Japão para terremoto –, ele trouxe essa ideia de fazer um sistema de alarme
para a cidade. Só que, à época, o Prefeito Eduardo Paes determinou que a Geo-Rio tocaria essa
instalação dos pluviômetros – na verdade, determinar as áreas, que são as áreas de risco na cidade,
que estão mapeadas.
A gente fez essa implantação em duas etapas. Foi feita nos anos de 2012 e 2013, mas isso que eu
queria ressaltar, quem opera o sistema é a Defesa Civil. Ou seja, ela é que aciona... Porque, na
verdade, o sistema de alarme é uma coisa extremamente complexa. Ele parece ser extremamente
simples, mas ele é extremamente complexo. Por quê? Porque não adianta só...
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Você delimita as áreas; na verdade, você faz a abrangência que você tem; no início da implantação,
faz o teste sonoro, para ver se todas as pessoas que têm que ouvir o alarme ouvem realmente;
depois, essas pessoas são todas cadastradas pela Defesa Civil, porque elas são treinadas. As rotas de
fuga, onde há os abrigos, são feitas pela Defesa Civil. Ou seja, tudo isso depende de treinamento, de
organização.
Quando as pessoas vão para os abrigos, elas têm que ter colchonete para dormir; água para beber;
comida para comer, porque elas estão fora da casa delas. Então, tudo isso é feito pela Defesa Civil. Só
para entender, quer dizer, o contrato está no nosso orçamento, a gente tem técnicos que cuidam
disso, como tem técnicos, na verdade, a fiscalização, inclusive, é compartilhada – uma parte é de
fiscais nossos, uma parte, de fiscais da Defesa Civil, mas o acionamento, a questão toda, é pela
Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para que a gente possa entender aqui, para tentar ver se
eu, como professor de História, e não, portanto, como técnico, estou entendendo.
Existe o Sistema Alerta Rio e o Sistema Alerta Sonoro. Nos dois casos, a manutenção do sistema é
responsabilidade da Geo-Rio e a operação do sistema é responsabilidade da Defesa Civil. Eu estaria
correto, desse ponto de vista?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – No caso do Alerta Sonoro, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do alarme sonoro?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Do alarme sonoro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E do Alerta Rio?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não. O Alerta Rio é nosso. A fiscalização é nossa...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A manutenção e a operação...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É, porque, na verdade, a operação é da própria firma. A firma é que...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a firma é contratada pelos senhores?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pela Geo-Rio?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Pela Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantas estações pluviométricas existem na cidade?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Posso passar aqui para o Ricardo? Porque ele é o pai do sistema, eu
acho que vai poder explicar melhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode. A pergunta é para o órgão. O senhor pode decidir
quem responde.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – O Ricardo é geólogo e a especialidade dele, o doutorado dele, é com
relação a chuva e escorregamento. Ele está tratando exatamente desse assunto aqui. Então, ele é
uma pessoa que pode responder qualquer questionamento que vocês queiram sobre esse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo. Vai passar... Antes de eu fazer a pergunta novamente,
só para a gente poder esclarecer, a nossa função é poder entender como esses sistemas funcionam;
tentar entender o quanto eles podem ser um avanço em relação ao passado, onde eles não existiam;
mas, também, o quanto a gente precisa melhorar, diante do cenário da intensificação dos eventos
climáticos extremos, das chuvas; e da questão de como é que a gente pode avançar. Então, neste
momento, ou seja, assim como todo o depoimento aqui hoje, os senhores estão depondo, inclusive
como fonte de informação nossa, e não como investigados. É só para tranquilizar, mas são perguntas
que a gente está precisando, de fato, entender melhor a situação, até para que a gente possa, depois,
retornar como funciona. Então, esse é nosso esforço.
Aí, a primeira pergunta é: quantas estações pluviométricas existem na cidade?
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O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Boa tarde a todos. Só para registro, Ricardo D’Orsi, geólogo da
Geo-Rio. Fui coordenador do Sistema Alerta Rio desde que ele se iniciou, em 1996. Então,
respondendo à primeira pergunta, atualmente são 33 estações pluviométricas do Sistema Alerta Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há 83 do sistema de alarme?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Correto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, só para a gente entender, como é feito isso? Ou seja, você
tem esses do Sistema Alerta Rio, que há fiscalização, etc. e tal, é responsabilidade da Geo-Rio. Os do
alarme também? Aqueles que estão vinculados à questão das sirenes.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – O contrato do Alerta Rio se chama operação e manutenção do
Sistema Alerta Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São só esses 33?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – São 33 mais o radar, mais as pessoas que são os meteorologistas que
ficam no COR, trabalhando 24 horas por dia. Então, esse é o Sistema Alerta Rio.
O sistema de alarme sonoro é só a manutenção desses sistemas de sirenes e pluviômetros
instalados nas áreas de alto risco em comunidades de encosta. O que o Alerta Rio faz,
compartilhando as informações do alarme sonoro, é monitorar também, em conjunto com a Defesa
Civil, os índices pluviométricos dessas estações das comunidades. Então, o Alerta Rio monitora tanto
as 33 estações espalhadas em vários locais da cidade, como também os 83 pluviômetros instalados
especificamente nas áreas de alto risco.
Uma vez verificado o atingimento de algum índice dentro dos protocolos, o Alerta Rio comunica à
Defesa Civil e ao COR que isso aconteceu. A partir daí, o acionamento ou não acionamento, as
decisões extrapolam a atribuição do Alerta Rio.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, por exemplo, vamos separar a questão. Hoje, o número
de estações pluviométricas para o sistema Alerta Rio é suficiente para as necessidades da
Prefeitura?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Sim, porque ele foi concebido para entender a cidade como um todo.
A diferença para o sistema do alarme sonoro é que ele foi concebido para acionar e para que as
pessoas, a partir daquele acionamento, pudessem sair das suas casas e ir para os pontos de apoio.
O alerta do Alerta Rio, quando se atingem índices críticos, é de uma maneira geral. Recomenda-se
que as pessoas que estejam em locais seguros – por exemplo, se estiver em um shopping center ou
em uma casa tranquila – ali permaneçam, evitem as áreas mais suscetíveis a escorregamentos,
como as estradas que cruzam os maciços montanhosos, a própria Avenida Niemeyer, como já foi
colocado, que elas evitem, mas isso é de âmbito geral para a cidade, enquanto o alarme sonoro,
vulgo sirenes, simplesmente é para aquelas comunidades que foram treinadas e equipadas pela
Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é a Geo-Rio que define, por exemplo, onde também vão
estar os pluviômetros e as sirenes do sistema de alarme sonoro?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Não, isso foi definido a partir de um mapeamento realizado pela
Geo-Rio. Foram definidas cento e tantas comunidades no Maciço da Tijuca e nos morros vizinhos;
dessas cento e tantas, verificou-se a existência de áreas de alto risco ocupadas em 113. Aí, nessas
comunidades, é que foram instaladas as sirenes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por que foi só no Maciço da Tijuca e no entorno do Maciço da
Tijuca? Há alguma programação de…? Minha próxima pergunta tem a ver com a localização. Eu vou
passar a palavra para o Vereador Major Elitusalem, mas eu queria, como o senhor acabou de fazer a
referência, entender isso.
Houve a questão de… Há uma desigualdade... Vou fazer a pergunta completa... Há uma desigualdade
na distribuição das estações pluviométricas. Se dermos uma olhada que nos foram colocados, por
exemplo, a AP-5, que abriga os bairros da Zona Oeste, só possui seis estações pluviométricas, todas
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do sistema Alerta Rio, e nenhuma do alarme sonoro. A AP-2, que é… tem Barra da Tijuca, Grajaú, etc.,
possui 40 estações pluviométricas.
A gente está tentando entender as razões pelas quais há essa desigualdade espacial na cidade sobre
as estações pluviométricas e, especificamente, nesse caso, também sobre o Sistema Alarme Sonoro,
porque ele, de fato, está em comunidade, mas... Você hoje tem avaliação da própria Geo-Rio em
situações de áreas de risco geotécnico onde não temos alarmes. Aí estou querendo entender o que é
isso, por que isso é assim, qual foi a decisão, quem tomou a decisão, não é?
Só para a gente ter ideia, os pluviômetros do Sistema Alarme Sonoro estão aqui espalhados pela
cidade, são esses pontos vermelhos, e nesse outro mais colorido, as áreas vermelhas são risco
geotécnico. Temos, portanto, áreas importantes de risco na cidade que não têm esse sistema de
alarme.
Eu queria entender o que foi que aconteceu.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Na verdade, em 2010, quando foi feito o mapeamento, priorizou-se o
Maciço da Tijuca e a Serra da Misericórdia, que abrange o Complexo do Alemão e o Complexo da
Penha.
A opção...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a decisão dessa prioridade foi de quem?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Foi da Geo-Rio. Por que naquela época? Porque, na verdade, a gente
tinha um período pequeno para fazer e a maior concentração de população em área de risco era
nessa região. É nessa região. Ainda é. Exatamente. Então, a prioridade foi por aí, entendeu? Na
verdade, ali concentra mais de 70% da população que vive em área de risco – a gente estima, na
verdade – e que está localizada ali.
Por isso que os pluviômetros, obviamente, a gente só instalou os pluviômetros... Desculpa, só
instalou os alarmes sonoros em áreas que têm... em comunidades que têm áreas de alto risco
mapeadas, porque precisa ter uma...
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A concentração está aí. Na verdade, o objetivo foi atender a maior parte da população que vive em
área de risco.
A questão, como Ricardo falou – ele pode explicar melhor até –, a questão da distribuição da rede de
pluviômetros do Alerta Rio é uma distribuição espacial que segue também essa questão dos maciços,
da questão das frentes frias e tal. É outro estudo diferente, enquanto o pluviômetro do sistema de
alarme sonoro está na... Ele é intimamente ligado à questão daquela área que a gente está... Onde o
sistema está instalado. Ele, inclusive, tem funções diferentes também – absolutamente diferentes,
não é?
A questão espacial das 36 estações, ela é totalmente suficiente para a cidade, para o sistema Alerta
Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Sistema Alerta Rio, mesmo a existência de muito menos
pluviômetros na Zona Oeste, do ponto de vista técnico meteorológico, é suficiente.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É, exatamente. É aquela lógica inicial do sistema: ele foi feito para
prevenir escorregamentos. A maioria dos maciços está voltada para essa região do Maciço da Tijuca.
E não nos outros maciços, que são a Pedra Branca e o Catonho. Catonho, não: Gericinó.
Gericinó, inclusive, nem tem ocupação, não é? Pedra Branca tem. A gente até já se planejou em
mapear, mas a gente ainda não obteve recurso para isso. Mas, na verdade, a questão toda, a lógica do
mapeamento é atingir o maior número... Quer dizer, é cobrir a maior área, populacionalmente
falando, não é? O objetivo foi esse.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Major Elitusalem pediu para fazer uma pergunta.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Completando a pergunta do Senhor Presidente, qual é o
período de manutenção? Vou explicar o porquê dessa pergunta. A atualização de novas instalações:
há quanto tempo esse sistema não é atualizado?
Por quê? Temos uma comissão que está visitando algumas comunidades, comunidades que têm o
trabalho da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Na Cachoeirinha, salvo engano, que acho que ali é
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Maciço da Tijuca, não é? Ali é Maciço da Tijuca, Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Recebi um informe, uma
reclamação dos moradores, de que a sirene só toca quando não acontece nada. Cai uma chuvinha, a
sirene toca. Quando é dilúvio, a sirene não funciona.
Repetindo a pergunta, qual é a manutenção, o período de manutenção desse equipamento e se há
previsão de novas instalações, porque o Maciço da Pedra Branca é densamente ocupado, não é?
Temos lá a comunidade do Rio da Prata, de um lado, e dos Teixeiras, em Jacarepaguá, que é do outro
lado do maciço.
Ficou clara a pergunta?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Sim, ficou.
Eu só queria voltar um pouquinho, logo depois, esse mapa que os senhores estão apresentando aí,
que abrange o município todo, ele não é um mapa de risco, tá? Ele é um mapa de suscetibilidade de
escorregamento.
A diferença é a seguinte: você pode ter uma alta suscetibilidade, que estaria em vermelho, e um risco
zero.
O risco, a equação fundamental do risco, leva em consideração a suscetibilidade e a possibilidade de
danos. Então, risco (R) é igual a suscetibilidade (S) vezes consequência. Por exemplo, se você tiver
uma altíssima suscetibilidade, mas no meio de uma área florestada, que não tem nada, você tem um
risco zero. Se você tiver uma suscetibilidade moderada, ou mesmo baixa, mas atingindo grande
número de moradias, por exemplo, você pode ter um risco alto. Então, tem que ter certo cuidado na
hora de olhar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por exemplo, na área de Barra de Guaratiba, onde a gente
teve, inclusive, mortes, não há nenhuma perspectiva, não há o sistema sonoro, de alarme sonoro, e
está tudo em vermelho aqui.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Ali é Maciço da Pedra Branca, conforme foi falado, ali não foi
contemplado naquela primeira fase, que acabou sendo a única, de mapeamento dos maciços
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montanhosos na cidade. E aquela ali é uma área estruturada, não é uma comunidade. Os
mapeamentos de risco foram feitos exclusivamente nas comunidades ocupando encostas. A área
estrutural, estruturada da cidade, é responsabilidade do Alerta Rio. Essas áreas mapeadas nas
comunidades é que seriam responsabilidade do Sistema de Alarme Sonoro. Há de se ver isso.
É possível colocar sirenes em áreas estruturadas, sim, mas tem que haver estudos, recursos. Não é
uma coisa de imediato, não é só, como já foi falado aqui, chegar lá e colocar uma sirene. Há de haver
estudos complexos.
Em relação à manutenção, Vereador Major Elitusalem, os contratos, todos eles têm uma
operacionalidade mínima. Isso significa o seguinte: cada equipamento daquele que transmite por
telemetria os seus registros têm que funcionar com uma taxa de, no caso do Alerta Rio, 99%; no
caso dos alarmes sonoros, na casa de 90%. Se ultrapassar, se diminuir a operacionalidade desse – se
for abaixo de 99%, no caso do Alerta Rio, ou abaixo de 90%, no caso dos alarmes sonoros –, isso
implica multa aos contratos das empresas que são contratadas, elas deixam de receber. Por isso que
as empresas prezam ou tentam fazer manutenções periódicas para não incidirem nessas multas.
Então, em média, cada pluviômetro é visitado duas vezes por mês, e duas vezes preventivamente, e
uma vez ou mais sempre que acontecerem problemas, porque temos a possibilidade de acompanhar
ininterruptamente se está funcionando ou não. A partir do momento em que ele acusa uma falta de
funcionamento adequado, a equipe é deslocada para lá, mas se ele está funcionando bem, então, são
duas vezes por mês. Essa é a tendência. A realidade é o que acontece...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os pluviômetros do Alerta e do Alarme...
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Ambos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ambos. Os 116.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Embora sejam contratos e empresas diferentes, todos os dois têm
mais ou menos o mesmo critério.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O mesmo critério.
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O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – A mesma rotina.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Existe algum número para que a comunidade, para que o
morador possa fazer o contato e pedir a manutenção do equipamento? Porque volto a dizer, esse
relato ficou bem evidente: os moradores... Em dia de chuva pesada, o sistema não toca, em dia em
que cai uma garoa, o sistema toca. Existe algum número que não seja o 1746?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Tem, sim.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Porque o 1746, é patente que não funciona.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Todas as comunidades que são contempladas com esse sistema, as
associações de moradores têm íntima relação com as equipes que fazem manutenção. Em muitos
dos casos, inclusive, a manutenção só é possibilitada, acesso à comunidade, se a associação de
moradores estiver junto. Essas pessoas da associação de moradores, muitos deles foram treinados
pela Defesa Civil, receberam treinamento mesmo prático, mapas, coletes, telefone institucional para
receber as mensagens. Eles têm o acesso direto lá, por meio da associação de moradores. Então, é
fácil fazer esse contato lá.
Agora, tem o telefone da Defesa Civil, que é 199, você pode ligar também, porque é a Defesa Civil que
é responsável pela operação do sistema, conforme foi falado.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Queria só aproveitar esta reunião, já que os senhores estão
aqui, e anotar esta demanda da Comunidade da Cachoeirinha: para, se possível, mandar uma equipe,
porque a comunicação não está funcionando.
Obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Vereador Major Elitusalem.
Eu queria retornar a essa história, especialmente à questão da Zona Oeste da cidade. Ou seja, houve
uma primeira fase de instalação do Sistema de Alarme Sonoro. Houve uma decisão, uma avaliação
sobre onde estavam mais comunidades pobres, comunidades menos formalizadas, e de que se
priorizaria aquele momento e, infelizmente, não houve uma segunda fase. Acho que a gente precisa
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avaliar se isso tem a ver com a limitação de recursos, ou seja, a não colocação de recursos para que
isso aconteça.
Estou muito preocupado com isso. Por quê? Os relatórios anuais de escorregamento que vieram para
a CPI, para citar certamente, para não errar de novo – falei exatamente o mapa e a suscetibilidade,
mas são os relatórios anuais de escorregamento que a Geo-Rio mandou, disponibilizados do site do
Sistema Alerta Rio, que indicam: os bairros de Guaratiba, em 2015 e 2014; Bangu, em 2013; e Campo
Grande, em 2012, são regiões não atendidas pelo Sistema de Alarme Sonoro, mas figuram como
bairros com maior número de ocorrências de deslizamentos.
Por isso estou perguntando: qual é, hoje, a avaliação da Geo-Rio sobre a necessidade para o município
de expansão do Sistema de Alerta Sonoro para a Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro? Então, a
gente precisa entender: só não é feito porque não há recurso ou só não é feito porque tecnicamente a
avaliação da Geo-Rio é de que ainda não há necessidade de colocar o sistema lá?
Porque a nossa preocupação é: se entendo que é um bairro com números elevados de ocorrência de
deslizamentos e você não tem pluviômetro com sirene nesses bairros, acho que a gente tem um
problema do ponto de vista de como precisa, até porque a cidade está crescendo para essas direções
– as áreas de maior crescimento, inclusive, e às vezes desordenado, não formalizado; e áreas como
nesta chuva agora, em que morreram pessoas, como Guaratiba, embora eu esteja entendendo que ali
é considerada pela Geo-Rio uma área mais formalizada.
Então, estou muito preocupado com isso, sobre a gente ter uma avaliação sobre a necessidade desse
sistema expandir para a Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Há falta de recursos financeiros? Os
estudos estão previstos? Como é a questão do planejamento para isso?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Teria que passar pelo mesmo processo pelo que passou a
implantação do sistema sonoro no Maciço da Tijuca. Há de se fazer, inicialmente, um mapeamento
geológico-geotécnico, com vistas ao risco geotécnico.
Esse primeiro estudo foi em comunidades. Muitos desses deslizamentos que o senhor comentou não
aconteceram em comunidades, foram em áreas estruturadas da cidade mesmo. Então, tem que ver
se a gente vai optar por fazer um sistema de sirenes para a cidade toda. Será que existe recurso? A
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Defesa Civil é fator fundamental. Ela tem que estar estruturada para atender isso. Não é só a Geo-Rio
implantar a sirene lá. Ela tem que ter efetivo, ela tem que ter possibilidade de atendimento, tem que
fazer o treinamento das pessoas. Então, visando a isso, estão em estudo possibilidades, alternativas a
fazer esse tipo de intervenção.
Uma delas, posso citar – embora não totalmente definida ainda, mas em estudo –, é a possibilidade
de se terem as sirenes móveis. O que seriam as sirenes móveis? Não seriam um carro. Seriam as
sirenes por meio dos celulares. Então, as pessoas receberiam as sirenes toda vez que elas entrassem
em áreas de suscetibilidade alta e quando estivesse a pluviometria elevada. Ou seja, chuva alta; você
está passando por uma dessas áreas de alta suscetibilidade; então você automaticamente receberia
uma informação, uma mensagem.
Isso evitaria um investimento... Porque o investimento é alto, mas a manutenção é muito mais alta do
que o investimento. Você ter pessoas em deslocamento, equipamentos de reserva para manter com
operacionalidade alta, 24 horas por dia. Porque a gente tem os problemas quando? Alguns dias do
ano, mas o sistema tem que estar funcionando 365 dias. O custo é altíssimo.
Então, a gente tem visto isso, principalmente pelo COR, a gente tem muito contato com eles, para ver
as alternativas mais viáveis e mais eficazes para a cidade, porque muitas vezes acontece isto: os
equipamentos estão expostos às intempéries, chuva, vento; às vezes, vandalismo e roubo. Várias
comunidades roubaram equipamentos porque tem alto-falante, tem amplificadores, tem algum valor
associado, e temos que lidar com isso também. Quais são as possibilidades? Estamos levantando
isso.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Esclareça-me uma questão, por favor: o senhor explicou para nós
a diferença entre suscetibilidade e risco. Quando o senhor começou a descrever o que fazer para
implementar as sirenes na Zona Oeste, o senhor falou que o primeiro passo seria fazer o estudo de
risco.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Mapeamento das comunidades com o risco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Então, não existe esse mapeamento sobre a Zona Oeste?

A2-0299

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Não.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Então, na verdade, quando vocês argumentam que não há mais
necessidade no Maciço da Tijuca do que no Maciço da Pedra Branca, vocês estão achando isso já que...
Se vocês não fizeram a análise de risco do Maciço da Pedra Branca...
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Mas sabemos como estão as comunidades.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas o risco nas comunidades não foi avaliado, pelo que o senhor
está falando. Pode ter uma comunidade lá na Zona Oeste que tenha uma pedra para rolar e vocês
não sabem?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Sim.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas gastam dinheiro na Zona Sul, onde...
Porque me parece que na Zona Oeste... Pelo que o senhor falou, a Zona Oeste não teve o direito ainda
nem de ter o seu risco avaliado, é isso que está parecendo aqui. Nem o risco foi avaliado, quer dizer...
Desculpa, não terminei. É porque dá certa indignação olhar este mapa aqui, porque ele lembra o
mapa da concentração de renda, mapa da concentração dos aparelhos culturais da cidade, o mapa de
onde se elimina o risco e não se removem as pessoas, a não ser quando interessa à Copa do Mundo,
porque aqui também é o mapa de onde as pessoas foram expulsas. Dá a sensação que vocês
naturalizam um pouco essa discriminação com os setores mais pobres da cidade.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Só para completar a fala do Vereador Renato Cinco, o mapa
é este aqui. Se esse é o mapa da suscetibilidade, a Zona Oeste está suscetível. O crescimento das
comunidades, quando não é acompanhado de perto pelo Poder Público, podemos ter comunidades
novas aqui, e sei que tem porque sou oriundo da Zona Oeste e, como o Vereador falou com
propriedade, nenhum estudo foi feito.
Acho que se faz necessário, entre outras medidas, que no relatório conste isso, Senhor Presidente,
para que eles se movimentem. Só saber que existe a comunidade depois que tiver quatro ou cinco
mortos lá é desumano. Foi a região mais afetada pelo aumento do IPTU. Que fique claro: fizemos
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audiência aqui e pessoas que pagavam R$ 800,00 estão pagando R$ 8 mil de IPTU e o Poder Público
tem que chegar lá.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Vamos lá.
Acho que a discussão quanto à localização... Na verdade, primeiro, a justificativa é a questão de ela
ser mais ocupada. Na verdade, não podemos dizer que quem mora no Morro do Alemão ou quem
mora no Borel é uma pessoa privilegiada, muito pelo contrário. Já trabalhei em muitas comunidades
e sei que nos assustamos quando vamos lá, ao ver como as pessoas vivem de forma precária. Isso é
uma coisa.
A segunda coisa é que esses estudos foram feitos em 2010, e a dinâmica da cidade é muito rápida. Na
época, os indicadores... Sabemos, fazemos mais de 2.000 vistorias por ano, e isso leva, na época... que
a maioria das vistorias era nessa área, então, você vai priorizar onde tem acidentes. Logicamente,
como o Vereador falou, a cidade está mudando, está crescendo para outro lado, está crescendo para
a Zona Oeste.
As áreas da Zona Oeste que eram melhores já foram ocupadas, e as pessoas começam a ocupar as
áreas piores, não só do ponto de vista de geotécnica como questão de área de inundação, que não é o
meio que trabalhamos, mas sabemos que hoje tem áreas – como Jardim Maravilha, que visitamos –
que são áreas de inundação. Então, também, é outro tipo de risco que está associado a essa
ocupação da cidade.
Agora, a questão do mapeamento entendemos que temos que fazer. É lógico que quanto mais
conhecimento tiver, melhor será o planejamento da execução, mas o que quero dizer também é que
sempre falamos que a questão do mapeamento é uma questão técnica, vamos mapear... Falamos
mapeamento de risco porque é um mapeamento de detalhe, vamos à comunidade. Fora isso, todos
os dias estamos fazendo vistorias, senão não saberiam esse dado aí. É lógico, se não fôssemos
vistoriar, vocês não saberiam que Bangu está crescendo. Isso é uma relação direta do trabalho da
gente.
Quer dizer, é outro tipo de mapeamento? É, mas a gente... O Ricardo sempre trabalhou com isso, a
gente faz esses estudos, essa correlação de chuva e escorregamento. Como ele é feito? É por meio
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dos laudos. Então, a gente também... Os estudos são por esse lado, quer dizer, a partir do momento
em que você também... “Ah, você não tem mapeamento”. Você não tem mapeamento de detalhe,
mas você tem o acompanhamento por meio das vistorias. As vistorias talvez sejam o fator mais
importante, porque, quando você vai mapear de detalhe, a primeira coisa, o primeiro material que
você pega – além, logicamente, do mapa de suscetibilidade – é o histórico de laudos que tem de
acidente, de ocorrências que existem naquela comunidade. Então, quer dizer, esse trabalho também
é um trabalho importante e ele não para, independente de qualquer coisa.
Agora, a questão do mapeamento, é óbvio que ele tem que ter feito. Isso não tem discussão –
inclusive, você tem que estar sempre mapeando. As áreas que a gente mapeou em 2010 vão sendo
alteradas também. Quer dizer, vai fazendo obra, ele vai sendo alterado; existe uma ocupação de uma
área. Então, esse trabalho da geologia lá da Geo-Rio também é constante.
A gente não para de trabalhar. Parece que... “Ah, nós paramos em”... Não, a gente continua fazendo o
trabalho. Agora, pode ser feito melhor? Claro, tudo a gente pode fazer de uma forma melhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher ou eu...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Bem rapidinho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está ótimo.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Não, é porque o senhor falou na questão das vistorias, mas
o que a gente percebe, e há pouco se falou, o senhor mesmo falou no Complexo da Penha, no
Complexo do Alemão...
O que a gente percebe é que essas vistorias são realizadas, mas não acontece nada. A obra tem que
ser executada e não é executada. Então, só quando há o deslizamento, quando temos a perda de
vidas é que se resolve atender a essas comunidades. A coisa da vistoria é muito relativa. Não adianta
fazer a vistoria se o trabalho não vai acontecer.
Agora, eu também queria voltar a insistir que, lamentavelmente, este governo vem investindo
pouquíssimo na contenção de encostas, e os números que temos aqui em relação à gestão passada
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chegam a uma redução de 47% menos. Isso é muito grave. Claro que vocês não podem fazer
milagres. Se não houver recursos, não tem como executar essas vistorias. Então, acho que... Não sei
exatamente...
Outra coisa que me chama atenção: já estamos daqui a pouco entrando em junho e se falou nos
recursos que vêm do Ministério das Cidades. Acho que este governo, lamentavelmente, é um
governo travado. Porque já estamos em junho e por que é que esses recursos não chegam? Por que
é que esses recursos não são liberados? Sabemos que é difícil. Você tem que estar lá
permanentemente cobrando. Já passei por uma secretaria e sei o que é isso.
Aqui se trata da vida, e a cada chuva, são vidas que se vão. Então, não estou aqui culpando vocês, que
são pessoas responsáveis, técnicos comprometidos, mas acho que esse comprometimento tem que
ir um pouco mais além na cobrança. E nossa também, não é, Senhor Presidente?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu queria reforçar isso que a Vereadora Teresa Bergher está
falando, que é assim: a nossa preocupação aqui é entender as coisas para cobrar da Prefeitura
soluções do ponto de vista da prevenção. Tragédias acontecem, mas o papel do Poder Público é
evitar ao máximo que as tragédias aconteçam. Isso é próprio da função dos senhores. Os senhores
dedicaram a vida a ajudar nisso.
Só que tem coisas, por exemplo, eu queria... Estive lá em Barra de Guaratiba, visitei o imóvel que foi
onde aconteceram as mortes. A história que elas contam lá, que a família conta, é de que houve um
primeiro deslizamento há muitos anos, na frente da casa, porque são três imóveis praticamente
geminados; só no terceiro imóvel é que o barranco caiu, a árvore cedeu e pegou as pessoas dentro da
casa, onde houve a morte da família; e de que aí, aquele primeiro muro, que é na frente do terreno,
havia sido construído há 10 ou 15 anos, inclusive com mão de obra própria local, eles próprios
fizeram, etc.
Aí, aquela, me parece, apesar de ser uma área que não é uma favela, é uma área que estava em uma
encosta, que já tinha uma história de deslizamento e em que me parecia absolutamente necessário
que houvesse uma sirene que pudesse alertar aquela família, aquelas famílias daquela região a
saírem do lugar na hora que a coisa estivesse acontecendo. A Geo-Rio está lá agora fazendo um
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muro de contenção, uma obra, inclusive, que me pareceu uma obra grande, ou seja, não tenho
nenhuma crítica a fazer ao trabalho que está sendo feito agora pela Geo-Rio.
A nossa questão, quando a gente está discutindo sob a perspectiva da prevenção, é de que me
parece, quando olhei esses dados, me pareceu, de fato, que a gente precisa brigar junto para que
essa coisa que o Vereador Renato Cinco falou agora não se complete novamente, de que a gente
tenha, para a Zona Sul da cidade... Porque, de fato, precisa-se de um tipo de sistema de prevenção de
segurança que para a Zona Oeste não tem.
Isso casa com a questão dos recursos, porque também não dá para a gente ficar falando, falando,
falando, e os recursos não chegarem. Os recursos não chegam, nem federais nem municipais, porque
se corta onde se está arriscando com a vida das pessoas. Há uma responsabilidade muito grande
quando a gente está lá.
Por exemplo, isso vai criando vários outros problemas. Da outra moradora, ainda em Barra de
Guaratiba, de que recebe um papel da Defesa Civil dizendo: “De fato, seu imóvel está em risco, mas
quem precisa fazer o muro de contenção da sua encosta é a senhora”. Aí eles vão a outra casa, tem
um deslizamento de pedras em que o morador precisa tirar as pedras de lá. São pedras impossíveis
de tirar porque tem que cortá-las, e ele não sabia direito como se recorria disso. Tem uma série de
coisas...
A gente vai fazer uma visita a essas casas novamente, e a Geo-Rio estará presente para que a gente
possa esclarecer o que fazer. Agora, a extensão do Sistema Alarme Sonoro para a Zona Oeste para
essas áreas me parece algo que a gente precisa colocar no planejamento e brigar para que,
emergencialmente, tenham recursos para que isso aconteça, porque a gente está trabalhando com
essa perspectiva de que a cidade viverá situações como essa cada vez mais intensamente.
Ainda sobre isso, para que a gente possa entender as coisas todas: por que os dados das estações
pluviométricas do sistema de alarme não estão disponíveis para download no sistema do Alerta Rio
ou em outro sistema? A gente está com dificuldades de conseguir buscar as informações dos
pluviômetros do sistema de alarme sonoro para que a gente possa fazer uma avaliação. Tem alguma
explicação técnica para isso?
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O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Bom, o Alerta Rio foi criado em 1996, conforme foi dito. Naquele
momento imediato, também não se tinha isso. Isso foi uma progressão. Foram atualizações,
melhorias do sistema. Acredito eu que nos próximos meses essas implementações também serão
possíveis.
O Sistema de Alarme Sonoro, não. Ele já foi feito de uma maneira mais emergencial. Isso foi muito
fruto dos acidentes que aconteceram em abril de 2010, em que, sob o guarda-chuva do aspecto
emergencial, foi criado o COR, foi comprado o radar meteorológico e foi implementado o Sistema de
Alarme Sonoro. Então, ele foi muito rapidamente implementado.
Essa rapidez para o funcionamento imediato também traz as dificuldades técnicas de você não ter
uma coisa planejada ou projetada e implementada progressivamente, mas não é impossível se ter
isso. Se for pedir à Defesa Civil, ele vai conseguir resgatar, talvez não exatamente desde o primeiro
momento em que ele começou, mas, com certeza, nos últimos meses, nos últimos anos, vai ter os
registros dos alarmes sonoros, sim. É possível obter isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero explicar uma coisa que já foi alvo de outro elemento
que a gente já divulgou, já apresentou o relatório.
A gente, por exemplo, estava muito preocupado em saber por que as sirenes não foram acionadas. Já
entendi que o critério, a decisão de acionamento das sirenes não é da Geo-Rio, mas da Defesa Civil.
Por que as sirenes não foram acionadas no Morro da Babilônia? O pluviômetro ligado às sirenes que
definem o acionamento da sirene da Babilônia é o pluviômetro cuja denominação é Chapéu
Mangueira 1.
Aí, pedimos os dados do pluviômetro daquele dia em que morreu a família na Babilônia. A resposta
oficial que veio para nós foi uma resposta em que dados param às 19 horas do dia 8 de abril. A gente
não sabe o que aconteceu depois. Fomos fazer a medição – porque esses estão on-line – do
pluviômetro da Urca, que fica a menos de 1 km de raio, a 500 m de raio da Babilônia.
Ali, no pluviômetro da Urca, o critério... A chuva que caiu ali na Urca, a menos de 500 m, dizia que a
sirene tinha que ter sido acionada, mas a gente não consegue o dado do pluviômetro do Chapéu
Mangueira 1 porque não está on-line. Na hora em que a gente pediu só veio até às 19 horas. Isso a
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gente precisa resolver. Os dados precisam estar públicos! Precisamos ter acesso aos dados quando
pedimos, para que possamos entender. Foi um erro humano? Foi um erro de parâmetro? Foi um
erro de protocolo? Mas há um elemento.
O que acontece é que a definição ali... – e a própria Prefeitura disse: as sirenes não foram acionadas
porque no Chapéu Mangueira um não atingiu o parâmetro mínimo de 40 mm em uma hora. Mas
quando a gente pega pela Urca – que está a 500 metros –, isso atingiu antes do deslizamento, bem
antes do deslizamento.
Estamos muito preocupados com essa história. Alguém tem acesso a esse sistema web sirene para
verificar, por exemplo? Isso é possível? Como é essa história? Como a gente vai? Por qual motivo não
temos? E aí vai um pedido, inclusive, para que isso seja colocado público. A gente precisa ter
protocolos, parâmetros e questões públicas, porque isso é importante para a cidade.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – A Defesa Civil e o COR têm capacidade de tentar resgatar esses
registros, sim, mas o que eu posso acrescentar é que esses equipamentos instalados nas
comunidades são diferentes dos equipamentos do Alerta Rio. Os equipamentos do Alerta Rio estão
em áreas protegida.
Por exemplo, o da Urca fica em cima do prédio do Instituto Militar de Engenharia. Uma área muito
privilegiada, tem sinal de celular, não tem backup de questões de eletricidade. O do Chapéu da
Babilônia é uma área com dificuldade de internet, com dificuldade de acesso de luz. Isso dificulta a
operacionalidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – As sirenes e os alarmes não têm autonomia quando a luz
acaba?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Tem certa autonomia sim, mas eles têm dificuldade, por exemplo, na
transmissão de dados. Na transmissão de dados não adianta: se estiver sem sinal de celular ou de
internet, ele não vai transmitir. Não tem jeito.
São áreas muito mais fragilizadas, sob o ponto de vista de operação e instalação de equipamentos do
que essas outras em que o Alerta Rio colocou, que foram áreas bem pontualmente estudadas, é base
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militar, é topo de prédio público. E lá não, foi uma coisa tentada a ser corrida e em lugares com uma
dificuldade enorme, conforme já foi colocado aqui.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Colaborando com a pergunta que o Presidente fez, volto a
dizer: estamos visitando essas comunidades. Eu estive ali no Tabajara, no Chapéu Mangueira, na
Babilônia. Essa questão da internet eu acho que tem que ser atualizada. Eu acho que essas visitas e
que essa revisão do sistema tem que ser feita com urgência, porque internet não falta, lá também
tem bases militares. As bases da UPP são lá. O sistema da UPP não parou nesses dias. No dia
seguinte ao deslizamento eu estive lá.
Então sugiro, volto a dizer: fazer constar, Senhor Presidente, no relatório que se atualize isso, porque
o que acontecia em 1996 não acontece hoje. A internet está em todo lugar. Ou é um erro intencional.
Essa informação tem que estar disponível, porque se houve um erro ali, vidas foram ceifadas.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Vereador Major Elitusalem. Duas perguntas ainda
sobre o sistema Alerta e Alarme Rio. A primeira delas: como os sistemas Alerta e Alarme interagem
com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)? Há uma
interação? Funciona isso? O senhor tem conhecimento dessa questão?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – O Cemaden tem âmbito nacional. Ele foi criado exatamente porque
existem alguns milhares de municípios que não têm nenhuma estrutura para esse tipo de problema.
No caso do Rio de Janeiro, a estrutura aqui é muito maior do que o Cemaden pode dar para a gente.
Então, já há um entendimento, há muito tempo, entre o Cemaden, o Alerta Rio e o próprio COR, de
que eles não precisam nos dar informações ou nos orientar sobre a necessidade ou não, porque o
nosso monitoramento tem um nível de detalhe muito maior do que eles podem nos dar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí não tem interação ao contrário: da gente para eles lá,
por exemplo?
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O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Não, porque cuidamos aqui, com os nossos órgãos públicos: Defesa
Civil, nosso sistema da Geo-Rio, conservação.
A gente está autossuficiente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Permite uma perspectiva de você ter uma avaliação maior
sobre o que tem sido a dinâmica das chuvas, o processo. Os dados são importantes para que a gente
possa perceber o processo, que é como a cidade tem que se preparar para o futuro.
É só essa preocupação sobre essa questão da interação.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Não é que não haja...
Por exemplo, como acontece com outros municípios menores, nós não precisamos ser alertados pelo
Cemaden porque, muito antes de eles alertarem, nós já sabemos qual é o prognóstico, mas a gente
utiliza, sim. O Cemaden também tem pluviômetros aqui no município. A gente consulta os
pluviômetros, assim como consulta pluviômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do
Inea, que é o órgão estadual, assim como a gente consulta o radar meteorológico da Aeronáutica,
radar meteorológico do estado.
Todos esses órgãos e equipamentos são aproveitados pelo Alerta Rio. A gente não se fecha só nas
nossas informações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Última pergunta minha sobre o Sistema Alerta: no site do
sistema Alerta Rio são apresentados relatórios de escorregamento apenas até o ano de 2015 e
relatórios de chuvas até o ano de 2017. Existem versões mais atualizadas desses relatórios?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Os relatórios de escorregamento tiveram, realmente, uma
interrupção, mas porque também teve aí um período de estios, anos com pouquíssima chuva. Os
senhores vão se lembrar dos problemas que a gente teve de reservatórios sem água no Sudeste.
Então, o número de acidentes foi muito pequeno. E os relatórios de escorregamento tentam utilizar o
conjunto dos escorregamentos acumulados para a gente poder ter variações.

A2-0308

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
É muito difícil fazer o estudo de correlações se você não tem o evento. Então, tem que ter a
ocorrência de escorregamento, tem que ter a ocorrência de chuva para você poder dar um passo
adiante. Eles foram poucos, mas as informações sobre os poucos escorregamentos nesses anos que
foram interrompidos estão embutidos nos relatórios de chuva. Existem informações nos finais dos
relatórios de chuva sobre ocorrências de escorregamento.
Agora, com essas novas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Relatório de chuva para 2018, ainda?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Não, esse está em processo de finalização. Eles demoram um pouco,
porque é a compilação de muitos dados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O relatório de chuvas do ano de 2018 está processamento?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Processamento. Está previsto, ainda, para ser lançado esse primeiro
semestre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele vai incluir os dados de escorregamento também de
2018?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – A gente está pensando em fazer um relatório de escorregamento
para os anos de 2018 e 2019 em conjunto, porque foram números maiores de eventos que justificam
fazer esse tipo de estudo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho que é importante – na medida do possível que já
tiver algum tipo de possibilidade do relatório de 2018 – que a gente possa ajudar a analisar.
Eu queria fazer, ainda, o último conjunto de perguntas sobre, agora, a questão dos protocolos de
interdição de vias. Os senhores querem fazer alguma pergunta sobre os sistemas de Alerta e Alarme
ainda?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só uma.
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Eu não entendi uma coisa: em relação a esse pluviômetro da sirene do Chapéu Mangueira, o Tarcísio
falou que não consegue os dados depois das 19h.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só recebemos até às 19h, e não está on-line.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – E não está on-line.
Essa informação se perdeu? Isso que eu quero entender. Existe um registro disso? O pluviômetro
grava as informações e, depois, pode ir lá resgatar manualmente? Porque essa informação é
importante, inclusive, talvez, do ponto de vista de uma responsabilidade a respeito do acidente, não
é? Fica, no mínimo, estranho, a sirene que provocou mortes não tem dados sobre a hora em que as
pessoas morreram.
Não é bom para o Poder Público nem para vocês que essa dúvida permaneça. Os dados sobre a
sirene que não funcionou e matou pessoas talvez seja os mais importantes de todos.
Eu queria saber, objetivamente, se vocês têm como dar essa informação ou não?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Eu posso tentar resgatar para o vereador, entrar em contato com o
pessoal da Defesa Civil e do COR. Mas é possível – e isso aqui eu não estou afirmando, mas é uma
possibilidade – que, efetivamente, o equipamento tenha parado de funcionar.
Se ele parou de funcionar, aí, não tem condição de ter o registro.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A gente tem que saber também por que parou de funcionar. Qual
é a responsabilidade? Se ele parou de funcionar porque estava mal instalado, porque estava sem
manutenção. Se não tiver os dados, a gente precisa saber também por que não tem, por que parou
de funcionar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. A nossa preocupação, inclusive, é essa. O equipamento,
naquele momento, ficou soterrado, encoberto, por algum motivo. A gente precisa acertar para que a
coisa não aconteça mais à frente, para verificar a questão sobre a manutenção, se está sendo feita
corretamente. A gente já fez o pedido – e eu não sei se já veio – para envio dos contratos de
manutenção com as empresas. Ainda não veio, mas já está pedido. Se não, a gente vai retornar o
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pedido nesse momento. Já fizemos, Renato Cinco, a todos os órgãos, o pedido sobre os dados desse
pluviômetro do Chapéu Mangueira. A questão é que o primeiro veio com os dados só até às 19 horas.
Protocolo de interdição de vias. Eu queria, primeiro, fazer uma pergunta, que a gente já sabe a
resposta, porque já veio, mas eu queria confirmar: quando foi estabelecido o protocolo de interdição
de vias junto a encostas?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Foi feito um estudo no passado, se não me engano, pelos anos de
2011 e 2012. Esse estudo agora foi reavaliado e implantado depois do evento de fevereiro. Ele, até
então, era um estudo, mas não estava definitivamente implantado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não havia protocolo até fevereiro. Havia um estudo e, a
partir daí, deram uma fechada no estudo, na análise. O que a gente tem do protocolo recebido por
nós é esse dado aqui no final, Vereadores Renato Cinco e Major Elitusalem, a última coisinha escrita
lá no rodapé: “Data da ultima atualização – 14 de fevereiro de 2019”. Esse é o momento.
Aí, nós temos outra pergunta: por que esse protocolo só contempla quatro vias em toda a cidade –
Avenida Niemeyer, Estrada das Furnas, Avenida Edson Passos, no Alto da Boa Vista, e Estrada
Grajaú-Jacarepaguá?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Porque é necessário ter os elementos para fazer a correlação para se
chegar a esse número. Então, a gente pega acidentes que ocorreram nessas vias e os pluviômetros
que puderam dar o registro próximo desse escorregamento. Com o dado do pluviômetro e o dado da
ocorrência, a gente consegue chegar a um número que pode entrar no protocolo, mas se você não
tem um ou outro, não se tem condições de estabelecer. Não existe um número que a gente pega em
qualquer lugar, em uma gaveta, e utiliza.
É necessário fazer esse estudo. Se você não tem um elemento básico do estudo, que é a ocorrência
com a data, a hora exata e o dado pluviométrico compatível, fica muito difícil. A gente pode fazer
estimativas, utilizar a situação de uma via para a outra também, “Ah, então a via tal tem condições
similares com essa, vamos provisoriamente utilizar esse mesmo critério para fechamento”. Esse é
um aspecto.
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Definir também os índices críticos: há necessidade de ter a equipe planejada para fazer isso. E isso
extrapola o estudo, já é uma questão operacional – entra a CET-Rio, entra a Guarda Municipal –, são
outros órgãos que devem entrar nesse grupo para fazer com que a implementação seja um sucesso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A proposta de que protocolos como esses sejam estendidos
a outras vias – e, aí, buscar recursos, equipes – é da Geo-Rio? A pergunta, a essa altura do
campeonato, é: que bom que nós temos agora um protocolo de interdição de vias para essas quatro
vias.
Ninguém está aqui deixando de reconhecer essa necessidade e como isso pode ser importante. Só
que, diante disso, a gente precisa pensar o passo seguinte. A gente tem estudo já para essas quatro
vias. Como é que a gente faz para conseguir entender que outras vias devem entrar em algum tipo
de protocolo de interdição? Como a gente começa a planejar isso?
Essa decisão é orçamentária, mas a proposta, em minha opinião, talvez tivesse que vir da Geo-Rio. Há
algum estudo, alguma perspectiva, alguma questão que os senhores estão pensando, desde
fevereiro ou desde antes, já que os estudos vinham antes de 2011 e 2012, de extensão desse tipo de
protocolo para outras vias da cidade?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Eu acredito que a demanda tenha que vir do COR: “Olha, faça os
estudos para tais e tais vias”, mas isso já aconteceu. Fora desse protocolo, já foi pedido, em caráter
emergencial, dados para fechamento daquela rua, ali no Rio Sul, a Avenida Carlos Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Onde ocorreu o outro acidente fatal, em abril?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Isso. Foi feito um estudo, uma estimativa de estudo, para orientar e
possibilitar o fechamento. Mas não tinha... Por exemplo, ali é um caso bem específico, não tinha
nenhuma ocorrência de escorregamento naquele local. Como você vai fazer um estudo para um
local em que você não tem dado nenhum? Então, a gente utilizou dados de outros lugares com
características parecidas e, até o final, até a conclusão das obras dali, vai ser utilizado esse.
A gente pode fazer isso para outras vias. É possível. Agora, tendo sempre em mente que esses
números não são números absolutos. Não é porque se colocou um número, assim, 40, que a partir
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de 40,01, vai ter a ocorrência. Às vezes, pode chegar a 60, e não ter nada. Pode acontecer também
com 20. Esse é um número em que se tem uma estimativa técnica bem razoável de que pode ser
adotado, onde o risco está, a chance de acontecer o problema aumenta bastante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas quando a gente estabelece o protocolo, por mais que...
Eu entendi, pode-se chegar a 60, e não ocorrer nada, mas se o protocolo diz 40, a Prefeitura tem que
interditar a via.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Tem que interditar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ela não pode dizer: “Não, gente. Pode chegar a 60 e não vai
ocorrer nada”?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem que seguir. O protocolo é para isso.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – O protocolo é para isso. É para defender as pessoas que têm essa
responsabilidade. Porque, quando acontecer o problema, antes do nível ser atingido, a pessoa... “Olha,
eu estou seguindo um protocolo. Eu não posso interditar a meu bel-prazer”. Assim como, também,
ela vai ter a responsabilidade de não ter fechado, se for atingido o protocolo.
O protocolo é para ser seguido. Se o protocolo não está funcionando, que se reveja, que se melhore.
Mas, a partir do momento em que ele é estipulado e aceito, ele deve ser seguido. Ele é importante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, na avaliação dos senhores, a essa altura do
campeonato, se vocês tivessem recursos suficientes para que a gente pudesse perceber que outras
vias na cidade mereceriam estudos para protocolos como esse, a gente devia estar fazendo isso. Eu
sei que há uma ausência de recursos para isso. Ou seja, se a gente está lidando com uma situação
como essa.
Agora, da mesma forma como a gente está falando aqui sobre a necessidade de se expandir o
sistema de alarme sonoro para a Zona Oeste, e a gente está avaliando esse tipo de situação, do ponto
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de vista da interdição de vias, por exemplo, para a Avenida Carlos Peixoto, essa próxima ao Rio Sul, os
senhores dizem que já estão fazendo um estudo.
Com relação a isso eu queria perguntar: quando houve o pedido para isso? A segunda questão era: o
melhor, a essa altura, é que a gente tivesse um mapeamento, via CET-Rio, de que pistas estão em
situações semelhantes a essa, nas encostas dos maciços. Qual o recurso necessário para que a gente
possa caminhar para fazer estudos suficientes para estabelecer protocolos em cada uma dessas
vias, protocolos específicos, protocolos gerais.
Mas a cidade precisa ter aprendido com essa situação da Niemeyer e da Carlos Peixoto que não dá,
também, para a gente não ter protocolos. Se vai estabelecer o protocolo só depois do desastre, eu
acho que a gente precisa trabalhar na prevenção. Aí, a pergunta que fica é essa: há algum estudo,
desejo, alguma possibilidade, vontade, algum relato técnico de que é preciso fazer esses estudos
para outras vias da cidade? Como a gente vai fazer essa situação?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – Há o entendimento de que isso é possível e necessário. Foi solicitado...
O Ernesto está me dizendo que o protocolo para interdição da Carlos Peixoto foi enviado para o COR
na sexta-feira, não é isso? Por quê? Porque a via estava totalmente interditada. Havia uma solicitação
para que ela fosse desinterditada, pelo menos temporariamente, para melhorar o fluxo de trânsito,
até para o shopping e para as ruas vizinhas. Então, foi criado; foi estudado; foi utilizada uma
estimativa para aquele número – bastante conservadora, diga-se de passagem –, até que as obras se
concluam.
Mas, sim – respondendo à pergunta principal –, existe a possibilidade e existe a necessidade. Há de se
ter, agora, a implementação dessa nova linha de estudos para toda a cidade. Quem é que pode definir
quais são as melhores, as vias que mais necessitam? Meu entendimento é o COR. A gente sabe onde
é que estão as vias com mais problemas e que podem ter esse tipo de implantação. Porque – volto a
falar– não é só definir o número. Isso vai exigir Guarda Municipal, CET-Rio, recursos para deslocar
equipes para lá, para tirar, não é? É uma coisa complicada.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a definição do número e da metodologia... Por exemplo,
um dos critérios utilizados é a questão dos índices de precipitação crítica. Como é que vocês
definiram que é índice de precipitação crítica?
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – É por meio do estudo de correlação entre chuvas e escorregamentos.
Você tem uma chuva em que ocorreu um escorregamento. Qual foi a chuva acumulada até aquele
momento? “Ah, foi tanto”. Você vai estudar outra ocorrência. Você vai ter uma nuvem de pontos,
onde você tem ocorrências com chuva. Você vai pegar um número médio daquela chuva lá, não é?
Por isso que eu digo que pode acontecer com valores de chuvas inferiores àqueles que estão ali e
pode acontecer com valores maiores, e não serem deflagrados os escorregamentos. Mas esse é o
melhor número que a gente chega até o momento.
É um número médio estatístico.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho que a gente tem uma pergunta aqui que me parece...
Eu vou fazer a leitura dela, mas, depois, eu acho que a gente vai encaminhar por escrito para obter a
resposta também por escrito, porque eu acho que aí são critérios... Por exemplo, na questão do
Sistema de Alerta e Alarme, tem uma questão que quando associam “eventos pluviométricos
significativos”, segundo “critérios preestabelecidos pela Fundação Geo-Rio, como portadores de um
elevado potencial para deflagrar escorregamento nas encostas”, que critérios são esses?
Como ponderam com as condições de terrenos – suscetibilidade, uso e ocupação do terreno,
vulnerabilidade social – que não são espacialmente uniformes? A gente vai ter que, de certa forma,
tentar entender um pouco isso melhor, até para poder apresentar a perspectiva de qual é o trabalho,
qual é o nível e como a gente vai fazer isso para avançar.
Acho que vou encaminhar essa pergunta por escrito, para que a gente possa ter uma resposta por
escrito de um relatório sobre isso. Vereador Renato Cinco, que é relator, Vereador Major Elitusalem,
se quiserem fazer as suas últimas perguntas. Depois eu vou deixar para considerações finais, que os
senhores, por acaso, queiram fazer ainda nesta sessão.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu vou até retomar algumas coisas que foram faladas, só para
tentar entender bem as questões. Uma primeira pergunta: eu queria saber qual o percentual das
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favelas do Rio de Janeiro que já foram objeto de análise de risco geotécnico. Vocês têm esse
número?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – O último mapeamento, na verdade, foi o mapeamento feito em
2010. A gente já tinha mapeamentos anteriores...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Então, depois de 2010, não tem de nenhuma?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não. Aquelas que foram mapeadas foram as que estão em 2010.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas o senhor sabe o quanto isso representa do percentual total,
que deveria ter...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Esse percentual, não. Porque, na verdade, a gente quando fala em
comunidades, tem comunidades de baixada, tem comunidades de encosta... Então, na verdade, a
gente usou esse critério em que a gente abrangeu, mais ou menos, 70% das comunidades de
encosta.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não. Eu perguntei sobre o risco geotécnico. O risco geotécnico é o
que vocês falaram que fizeram só do Maciço da Tijuca.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Não, Maciço da Tijuca e Serra da Misericórdia. Isso corresponde a,
mais ou menos, 70% das comunidades que habitam as encostas, que têm problemas e podem ter
problemas geotécnicos.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Então, você acha que na Zona Oeste tem 30% só dessas
comunidades...
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – É o que estimam.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco, só para te dar um recado – vou te
mandar cópia: chegaram, ontem ou anteontem, os CDs. A gente pediu os estudos todos de vídeo. Veio
primeiro um documento em PDF que era difícil usar. Agora eles vieram em formato digital.
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Chegaram ontem, e a gente não conseguiu avaliar. Vou mandar para o seu gabinete, para todos os
gabinetes que quiserem.
Entre eles estão – devem estar – esses estudos de 2010. Não é isso? Estão os estudos de 2010. Só
para saber, inclusive, quais foram.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu não sei se a gente já solicitou, ou se é possível, mas eu gostaria
de saber se a gente poderia ter a informação sobre as ações da Geo-Rio, os custos por área de
planejamento, para a gente avaliar onde tem mais investimento, onde tem menos investimento,
avaliar se há injustiça socioambiental se manifestando na hora de distribuir esses recursos pela
cidade.
Eu só queria encerrar fazendo um comentário: quando a Constituição de 1988 estabeleceu o
concurso público e a estabilidade do servidor, foi para que o servidor público se comportasse como
servidor de Estado, não do governo. Tudo o que eu escutei aqui me faz concluir que está faltando um
pouco de ousadia da parte de vocês.
Primeiro do ponto de vista institucional. Acho que a gente observou, pelo depoimento hoje, que não
existe um planejamento institucional do que deveria existir em termos de avaliações de riscos de
encostas, de riscos sobre estradas, um planejamento sobre como cobrir todas as comunidades do
Rio de Janeiro. Não existe um planejamento.
Acho que existe uma gestão da escassez com critérios que não são transparentes. Não existe um
planejamento: como sair da escassez? Como a Geo-Rio... quais são os recursos, o número de
servidores necessário para que não exista nenhuma comunidade que não tenha sido estudada, para
não exista nenhuma estrada que não tenha sido estudada, para que a Geo-Rio, inclusive, possa tomar
a iniciativa de fazer com que outros órgãos funcionem, colaborem. Eu acho que falta
institucionalmente isso.
Do ponto de vista dos servidores, eu acho, por exemplo, que vocês perderam a oportunidade, aqui, de
demandar o orçamento ideal, de demandar mais servidores. O senhor citou um número e se disse
satisfeito: “Funcionava bem quando tinha 140 servidores”. Como assim, “funcionava bem”? Quando
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tinha 140 servidores a Geo-Rio não contemplava tudo isso que vocês estão falando! Não tinha os
estudos de risco da cidade toda, das estradas.
Eu acho que a Geo-Rio não protege devidamente o cidadão do Rio de Janeiro. Vocês deveriam
aproveitar a oportunidade para dizer: “Precisamos de ‘x’ servidores, de ‘x’ de orçamento, precisamos
aumentar o nosso orçamento para alcançar a proteção”.
Desculpe, gente, olha só: por que o Vidigal está desabando daquele jeito? Por que vocês não
conseguiram impedir os desabamentos? Não iria chover no Rio de Janeiro? Vocês não esperavam
que fosse chover no Rio de Janeiro? Não se esperava que fosse chover tanto quanto choveu? Como
vocês não esperavam que fosse chover o tanto que choveu se a academia está aí, a ciência do mundo
dizendo “vai chover mais, preparem as cidades tropicais para mais chuvas”?
As pessoas morreram! Não é possível que vocês não reconheçam que vocês falharam na missão de
vocês! A missão era proteger as pessoas, e as pessoas morreram. Morreram em deslizamentos de
encostas que vocês deviam evitar!
Eu acho que vocês estão perdendo a oportunidade de dizer aqui onde a Prefeitura deixa de atender às
demandas da Geo-Rio para que a Geo-Rio possa cumprir sua missão! Qual o problema? É medo de
assédio moral! Eu sei que isso acontece no município.
Inclusive, a gente criou agora uma comissão especial sobre o assédio moral no município, para os
servidores do município ficarem mais dispostos a enfrentar os governantes, em nome do serviço
público.
Eu quero só encerrar dizendo o seguinte: estou há sete anos aqui na Câmara. Já recebi servidores de
várias secretarias, de vários órgãos do município, que vieram fazer demandas, trazer informações,
contrariando seus chefes, contrariando seus superiores para que possamos fazer nosso trabalho.
Eu nunca recebi nenhum técnico da Geo-Rio. Nunca me procurou ninguém da Geo-Rio para dizer:
“Olha, precisamos de recursos”. “O Prefeito está prejudicando o nosso trabalho”. “Não podemos
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assumir a construção da ciclovia porque não faz parte da nossa missão, das nossas habilidades,
construir uma ciclovia. Somos uma empresa de contenção de encostas, e não que constrói ciclovias”.
Eu acho que está faltando um pouco de ousadia dos servidores da Geo-Rio para enfrentarem seus
chefes e trazerem as informações para o Legislativo, para gente impedir que as pessoas morram.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – O Vereador Renato Cinco praticamente fez a minha fala.
Todo mundo sabe, eu venho de origem militar. No mundo militar, uma coisa é clara: se está faltando
um meio, se seu chefe está se omitindo, você faz isso constar no papel, porque a inação – a nossa
omissão – leva à morte.
Eu fiz a pergunta lá no início e vou refazer: a Geo-Rio é um órgão técnico, certo? Apolítico. Passa
gestão, entra gestão, sai gestão, a decisão de vocês tem que ser técnica, mas, se você não provocar o
Executivo e não deixar claro que estão faltando meios, o resultado é esse que estamos vendo:
colocam o nome da Geo-Rio em jogo, e os senhores, em caráter pessoal, entram na
responsabilização dos crimes, das mortes – os inquéritos estão abertos.
Reforço, então, a fala do Vereador Renato Cinco, deixando claro, seguindo o princípio da isonomia dos
poderes, que a Câmara está aqui para isso. O Parlamento está aqui para, de forma independente de
questões político-ideológicas, fiscalizar o Executivo e manter a harmonia dos Poderes.
Estou aqui como suplente, atendendo a um pedido do Presidente, apesar de estar em outras
comissões, porém, parece que vou estar aqui mais vezes e, na próxima reunião, vou seguir essa linha
de cobrar dos senhores para que se posicionem e, se algo estiver errado, têm que colocar no papel,
para que a gente cobre a quem de direito.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os senhores gostariam de fazer alguma consideração final?
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Claro. Depois dessas falas...
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Eu não tenho nenhuma vinculação política. O trabalho da gente é um trabalho permanente. Falhar,
todo mundo falha, não existe quem não falhe, mas a gente trabalha muito seriamente. Não só eu,
não estou falando de forma pessoal, estou falando da equipe. Esses problemas que estamos tendo,
de diminuição do quadro, a gente tem que resolver, sim, mas não depende da gente. Todo ano, a
gente sempre demanda essa necessidade. É sempre perguntado: “De quantos mais vocês precisam?”
A gente fala. “De que vocês precisam para melhorar?” A gente fala.
Primeiramente, a gente constitui um órgão muito pequeno, em relação a outras secretarias, que têm
20 ou 30 mil funcionários. Nós formamos um órgão pequeno, uma fundação pequena, que tem um
trabalho gigante para fazer, e que a gente faz – e disso eu tenho a certeza e falo por todos os meus
colegas –, da melhor maneira possível. A gente se dedica. Quando é preciso trabalhar em finais de
semana, ou à noite, a gente trabalha. A gente não foge e não se omite do nosso dever. Quanto à
questão maior, que é a questão política, a gente não se envolve. Somos um órgão técnico....
Sim, mas a gente não pode. Eu sou cidadão. Eu tenho orgulho de ser cidadão, porque, inclusive...
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Você não precisa se envolver na questão política, a sua
função é técnica, ou seja, notificar a quem de direito.
O SR. HERBEM DA SILVA MAIA – Sim, e sou uma pessoa que tem orgulho de ser servidor público,
porque tenho vários servidores públicos em minha família. Eu sempre fui educado para tratar a coisa
pública com muito respeito e dedicação, porque esse é o exemplo que tenho do meu pai, da minha
mãe e da minha avó, que foi assistente social do Estado. Eu sempre tive uma vivência grande do que
é ser servidor público. Assim, a gente faz tudo o que a gente pode fazer. Somos um órgão dentro do
qual o nosso conhecimento é muito grande. Se você tomar como exemplo qualquer outra cidade, em
relação à questão geotécnica, o conhecimento é muito menor do que o que temos.
A gente sabe o que tem que fazer? Sabe. Inclusive, a gente fez os projetos para todas essas
comunidades das quais falamos, e eles estão definidos, porém, realmente, a gente precisa de
recursos para alavancar os projetos.
Por exemplo, sobre a questão: “Pode levar as sirenes para outros locais?” Pode, porém, o embrião
para qualquer ação é o conhecimento do problema, que vem por meio do mapeamento. Essas
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iniciativas que tivemos de criar o Alerta Rio, o sistema de sirenes, de mapeamento, são coisas únicas.
Não existem outros parâmetros no Brasil e, no mundo, são poucos. Quando outras pessoas vêm aqui
e conhecem o COR, inclusive os japoneses, reconhecem ser um centro de excelência.
A gente participa disso efetivamente, porque o Alerta Rio é o coração do COR, a gente reconhece isso.
A gente entende que tem os meios e a técnica para desenvolver esse sistema, porém, existem outros
fatores que a gente não pode resolver. Não podemos, são coisas que ficam além das nossas
possibilidades. Todos nós aqui somos técnicos. A gente trabalha, sabe como fazer, a gente não se
omite. Não existe omissão da nossa parte. Isso, eu quero deixar bem claro. A gente faz o nosso
trabalho, e fazemos da melhor maneira possível, com os meios que nos são dados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mais algum dos senhores quer fazer alguma consideração
final?
Quero dizer que a função desta CPI – e temos dito isso em todos os lugares – na verdade, se divide
em duas: uma delas é, sim, identificar responsabilidades. Isso significa que a gente aponta e tenta
buscar onde estão as possíveis responsabilidades pelo que a cidade viveu em fevereiro e abril.
Dentro deste ponto de vista, a gente está aqui perguntando aos servidores, a fim de identificar onde
estão, de fato, essas responsabilidades. A gente está partindo do pressuposto de que servidores
públicos deste município estão reféns de uma situação de diversos governos que se sucedem e
negam recursos, transformando a missão de cada um desses órgãos técnicos em uma missão, como
disse o Vereador Renato Cinco, de gestão da escassez. A gente precisa entender qual o tamanho
disso. Por isso, o primeiro conjunto de perguntas é: “Quantos servidores existem? Quantos são
necessários? Qual o tamanho da falta de servidores?”.
Da mesma forma, o segundo conjunto de perguntas é: “E quanto ao Orçamento? Por que, entre o
planejado e o executado, há uma distância tão grande? O que a Cidade está perdendo com o que não
está sendo feito dentro do que tem sido planejado, anos após anos?”. O Governo Crivella é aquele em
que está havendo a maior distância entre o planejado e o de fato executado, em 2017, mas podemos
olhar para trás e vamos ver que em 2015, em 2014, 2012 também havia distâncias. O problema é que,
na cidade, dentro desse contexto de planeja e não executa, planeja e não executa, planeja e não

A2-0321

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
executa, a situação das chuvas está piorando e, em algum momento, vamos ter que parar com essa
história. O Vereador Renato Cinco é aquele que nos alerta, há um bom tempo, sobre essa perspectiva,
ou seja, as questões climáticas vão piorar.
Não é possível que a Geo-Rio continue a ser um órgão pequeno com função gigante. Essa função está
aumentando. A gente precisa do corpo técnico da Geo-Rio se posicionando, não apenas politicamente,
no sentido de ser contra ou a favor de tal ou qual administração, mas no sentido de que “para a
nossa missão acontecer, a gente precisa ampliar”. Por exemplo, é grave quando o senhor diz que, em
10 anos, grande parte dos servidores técnicos vai se aposentar. Se a gente não tiver concurso público
para garantir a passagem de conhecimento entre quem vai se aposentar e quem está chegando, a
gente perde.
Há também a preocupação com a descontinuidade administrativa, com a dificuldade de
planejamento. Uma das coisas que vou solicitar, e eu não sei se já está aqui, é a lista das obras do
PAC das Encostas, porque a gente precisa planejar, para o ano que vem, sabendo que não haverá
recurso do PAC das Encostas. Se eu estava na rua, ontem, por causa do contingenciamento da
Educação, a força política que é desencadeada quando se faz esse tipo de coisa, imagina o
contingenciamento da área do PAC das Encostas, o efeito que terá. Isso significa que a gente precisa
saber como fazer para não morrer mais gente, já que não virá dinheiro do PAC das Encostas. A gente
vai fazer perguntas com relação a isso para a Rio-Águas na semana que vem, sobre as obras que não
estão sendo feitas. Enfim, falta recurso orçamentário.
Em minha opinião, quatro viaturas para a cidade, desculpem, mas precisamos ter clareza... Vemos
como está a cidade. Quatro viaturas podem dar conta, exatamente, da região mais próxima aqui dos
órgãos administrativos, porém, em uma situação, por exemplo, em Guaratiba, ao mesmo tempo em
que está caindo outra coisa em outro lugar, a gente precisa ter clareza, estrutura, planejamento para
atender a essa história. Precisamos rever a desigualdade da distribuição das estações pluviométricas,
bem como a possibilidade de expansão de programas como o Alerta Rio.
Até mesmo quando falamos em uma área estruturada, no Leblon, ela é estruturada de um jeito, e
em Guaratiba, de outro. A gente precisa ter clareza, porque as áreas mais pobres da cidade precisam
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de maior atenção na hora da gestão dos riscos e da crise, porque há uma desigualdade
socioambiental com relação a quem morre em processos como esse.
A gente precisa, por isso, ampliar o conhecimento dos relatórios, precisamos articular os órgãos. Eu
sequer consegui fazer aqui a pergunta sobre como funciona, como tem funcionado essa articulação
com a Defesa Civil e como é feita a definição de prioridades.
Quando a gente recebe uma lista de obras que estão em curso, mas para as quais a gente não tem
liberação de recursos, a gente vai vendo qual é a prioridade do que é preciso fazer, do que é
emergencial. A gente fica, na verdade, trabalhando em função das respostas aos desastres, e não na
prevenção para que não haja desastres. Porém, essa dupla função é fundamental.
Por isso, digo que a nossa CPI tem uma dupla função. A gente quer apontar responsabilidades,
porque isso é necessário, essas responsabilidades precisam ser apontadas, mas também precisamos
olhar para o outro lado, ou seja, como a gente convence o Legislativo e o Executivo, independente de
quem vai ganhar a eleição em 2020, 2022, 2024, 2026 ou este ano, se vier o impeachment, enfim,
como a gente convence a atual administração que o Orçamento do ano que vem não pode repetir os
erros do orçamento dos últimos anos, no que tange à questão de recursos para a Geo-Rio, para a
Rio-Águas, para o COR, para a prevenção das enchentes, a fim de que a Cidade se prepare para outras
situações que possam acontecer.
O Vereador Renato Cinco falou, em uma das primeiras CPIs, que a coisa, às vezes, parece tão doida
que se tem a impressão de se estar no Japão e descobrir que não há planejamento para um
terremoto, quando todos sabem que vai haver terremoto. Aqui, todos sabem que haverá outras
chuvas intensas. A gente não pode tornar a morte natural durante esses eventos. Há servidores que
estão trabalhando, da melhor maneira possível, para que as mortes não aconteçam. Contudo,
precisamos trabalhar para que a melhor maneira possível seja melhor do que a maneira possível
hoje.
Daí a responsabilidade dos senhores em apontar isso, dizendo: “Olhem, o que eu posso fazer hoje é
muito pouco, e não é porque eu não me esforço, mas porque eu não tenho recursos”. Seja porque a
Prefeitura não dá importância, o concurso não acontece... Não há concurso para a Geo-Rio desde
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2010. A gente precisa apontar isso, e a gente vai apontar, dizendo que essa é uma questão
importante, desse ponto de vista, porque nós entendemos a função gigante desse órgão e
precisamos do apoio de quem é servidor de carreira para que o resto da Prefeitura entenda a função
gigante da Geo-Rio e de outros órgãos para isso.
Dessa forma, continuamos abertos. Temos uma série de documentos que estão disponíveis a cada
vereador que precise de cópia desses documentos. A gente precisa trazer detalhes, na próxima
Sessão, trazendo uma lista do que a gente pediu e do que já veio.
Na próxima semana, temos a Rio-Águas e, nas semanas seguintes, 23 de maio, Rio-Águas; 30 de
maio, Defesa Civil; 6 de junho, Comlurb; e 13 de junho, COR. Para fechar a oitiva dos órgãos técnicos,
vamos fazer a convocação dos secretários responsáveis pelos mesmos, para começarmos a apurar,
definitivamente, as responsabilidades.
Agradecemos muito a presença de vocês hoje, aqui, Senhor Herbem, Senhor Ernesto e Senhor
Ricardo. Agradeço muito a disposição, a paciência e disponibilidade, solicitando que os senhores
continuem à disposição para que a gente possa fazer as perguntas não feitas, por escrito.
Agradecemos a presença de todos os vereadores que por aqui passaram e também a todos os
funcionários da Casa que trabalharam e se esforçaram para que a Audiência acontecesse.
Agradecemos a presença dos convidados e, entre eles, os auditores do TCMRJ.
Dou por encerrada a Audiência Pública.
(Encerra-se a Audiência às 15h50)
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23 de maio de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência e Técnicos da Fundação Instituto das Águas da
Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e quinze minutos, em segunda chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary
Barroso, sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs.
Vereadores Renato Cinco, Relator; e Rosa Fernandes, Membro Titular, tem início a Audiência da
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE
APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR
AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereador Marcelo Arar, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro
Suplente; e Vereador Major Elitusalem, Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Contando comigo, o quórum está estabelecido nesta
Audiência. Temos hoje como convidado à nossa Audiência, especialmente, o Senhor Marcelo Jabre
Rocha, Presidente da Fundação Rio-Águas, que veio com vários técnicos que vou anunciar a presença
já, já.
Antes disso, queria só dar conhecimento ao conjunto da CPI e aos demais vereadores e presentes de
que nós já realizamos visitas a duas daquelas comunidades atendidas na Audiência Pública: a
comunidade do Horto e a comunidade de Barra de Guaratiba – o relatório preliminar dessas visitas
será paulatinamente entregue aqui –, e dizer que as notícias que tenho são de que têm sido visitas
muito importantes. Agradeço, inclusive, o esforço de todos os órgãos, em especial, hoje aqui, da
Rio-Águas, que tem vindo a cada uma destas audiências. Acho que o calendário foi repassado aos
senhores, mas posso, depois, no grupo de WhatsApp, relembrar o calendário dessas visitas.
A segunda questão, e aí já quero consultar e também lembrar, tomar aqui uma deliberação sobre
isso. Eu e o Vereador Renato Cinco, mas mais uma vez estendido a vereadores que quiserem ter
coautoria, nós entramos ontem com um projeto de decreto legislativo para tentar sustar a mudança
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que foi provocada por um decreto do Prefeito, que transferiu o Centro de Operações Rio (COR) da
Casa Civil para a Secretaria de Ordem Pública.
No nosso entendimento do que a gente vem acumulando aqui na CPI, desde a sua instalação, nosso
entendimento é temerário a essa mudança, visto que, para o nosso entendimento, o COR precisa ser
fortalecido como órgão de coordenação, e do ponto de vista específico no momento de tragédias ou
impacto de grandes eventos ou de grandes chuvas ou de grandes acidentes que possam causar
transtorno do ponto de vista da mobilidade urbana etc.
Desse ponto de vista, eu queria propor a esta CPI que a gente faça uma pergunta diretamente ao
Prefeito, ao gabinete do Prefeito, para que possa justificar esta mudança diante das questões
levantadas por nós aqui na CPI. Nós estamos com um projeto de decreto legislativo que será
oferecido aos demais vereadores, em especial aos da CPI, mas também a todos que quiserem, mas
acho que cabe a esta CPI, diante do que já acumulamos, e de forma emergencial, encaminhar uma
pergunta a partir da CPI, para que a Prefeitura possa esclarecer as razões, e até para solicitar que a
Prefeitura possa rever este tipo de modificação e, portanto, possa esclarecer à CPI as razões sobre
isso. E gostaria de perguntar aos senhores vereadores se há acordo de que a CPI possa proceder este
questionamento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Registrando e agradecendo a presença do nobre Vereador
Major Elitusalem, também pergunto ao senhor se tem acordo com este procedimento.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – De acordo, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
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Então vamos providenciar o requerimento, a pergunta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade
do Rio de Janeiro, Senhor Marcelo Crivella.
Estão aqui sentados à Mesa conosco, e já agradecendo pela presença de todos: o Senhor Marcelo
Jabre Rocha, presidente da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas), já
agradecendo por sua presença; o Senhor Wanderson José dos Santos, que é técnico, muito obrigado
por sua presença; o Senhor Paulo Fonseca, também técnico da Rio-Águas, agradecendo por sua
presença; o Senhor Wilmar Lopes, técnico também da Rio-Águas, muito obrigado pela presença; o
Senhor Ricardo Matos, técnico também da Rio-Águas; a Senhora Adriana Ninio, técnica da Rio-Águas,
muito obrigado – se tiver lugar aqui na cadeira, se quiser, é da sua preferência, se preferir ficar aí,
também não é uma obrigatoriedade sentar à Mesa com este bando de vereador feio e a Rosa
Fernandes, que, obviamente, não é um bando de vereador feio, não se preocupe com isso; e a
Senhora Janaína Rodrigues, analista de planejamento orçamentário da Rio-Águas, também muito
obrigado pela sua presença.
Então, feitos os registros das presenças, informo que o senhor está aqui na qualidade de informante
da CPI. Portanto, é uma questão que o senhor não está aqui como investigado, como alvo etc., mas
como alguém, como presidente de um órgão público, bem como os senhores técnicos que estão aqui,
para nos ajudar a entender a situação sobre que a CPI está se debruçando, para que a gente possa
produzir um relatório desta CPI, tomar os procedimentos de acordo com o conhecimento dos fatos
que interessam a esta CPI.
Lembrando a todos que esta CPI, desde o início, está se propondo a uma dupla função. Se ela tem um
escopo, como qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, de apurar possíveis responsabilidades
em algo que aconteceu na Cidade do Rio de Janeiro – nesse caso, as chuvas de fevereiro –, nossa
segunda preocupação, que tem se tornado muito evidente durante os trabalhos, é também a de
proposição de legislações, medidas e propostas que possam assegurar uma melhoria na situação do
enfrentamento da cidade aos eventos climáticos extremos – portanto, medidas tanto legislativas
como solicitações e recomendações ao Executivo e proposições que possam melhorar a situação
futura da cidade quando tiver que atender aos eventos climáticos, que, certamente, acontecerão.
Certa e infelizmente acontecerão no futuro da cidade.
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Na nossa perspectiva, os eventos climáticos extremos são inevitáveis, mas as mortes e os
transtornos são passíveis de prevenção e de planejamento para que a cidade possa sofrer menos
com isso. Então, é esse o sentido da visita, aqui, da Rio-Águas, que certamente, como órgão, terá
muito a contribuir para o trabalho desta CPI.
Tenho aqui, senhores vereadores, uma sequência de perguntas, mas gostaria de saber se os
senhores gostariam de fazer uma pergunta anterior ou se posso fazer uma primeira sequência e
depois passo aos senhores. Qual é a preferência para que a gente faça do trabalho aqui?
Registrando e agradecendo pela presença da nobre Vereadora Teresa Bergher, a suplente mais
presente de todas as CPIs desta Casa.
Posso começar com algumas perguntas ou alguém tem algum problema de tempo e queria fazer
uma pergunta inicialmente? Não? Vou começar com algumas perguntas e os senhores podem
definir quem é melhor para responder cada uma delas. O senhor pode, Senhor Marcelo, passar a
palavra com tranquilidade a quem o senhor definir, achar que tem mais condições de responder a
pergunta. O senhor fique à vontade.
A primeira pergunta é bastante simples, ou seja: qual é a missão institucional da Rio-Águas que o
senhor definiria? Como é que o senhor pode definir o que são o papel e a missão da Rio-Águas no
Município do Rio de Janeiro?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Boa tarde, Vereador. Vereadora Rosa Fernandes, Vereador Renato
Cinco, Vereadora Teresa Bergher, obrigado.
Estou aqui sendo convocado por estar à frente na Fundação Rio-Águas. Algumas das respostas vou
pedir para que os meus colegas técnicos da casa respondam, até porque recentemente fui nomeado
à frente da Fundação e a alguns tópicos ainda estou me adaptando, mas estou interagindo bem com
a equipe toda da fundação Rio-Águas.
A Rio-Águas tem o seu papel – até os meus técnicos podem acrescentar comigo aqui – de cuidar das
grandes vazões dos rios, afluentes, lagoas, tudo voltado para as grandes vazões do Rio de
Janeiro.Muitas dúvidas, às vezes, imperam, porque a Rio-Águas, às vezes, é cobrada por
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microdrenagem, por ralos e redes da Cidade do Rio de Janeiro. Isso, realmente, fica confuso para as
pessoas que não sabem. A Rio-Águas, na verdade, trabalha com grandes vazões no Rio de Janeiro,
grandes vazões que se misturam com alguns casos e que se batem com o Inea, por cuidar de lagoas.
Exatamente isso. Obrigado, Vereadora.
Vou pedir até a uma equipe nossa que defina um pouco melhor... O Wanderson, nosso técnico aqui,
vai acrescentar um pouco a minha fala.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Boa tarde a todos.
A função da Rio-Águas – vou definir aqui bem rápido –, desde a sua criação, é fazer todo
planejamento e gerenciamento do sistema de manejo de águas pluviais da cidade. É uma cidade
complexa, com topografia e todas as especificidades que temos. Somos responsáveis por todo
planejamento, parte da manutenção de todo sistema de drenagem. Esse sistema de drenagem é
composto pelas galerias menores, que são as de microdrenagem, até as grandes vazões, que são as
vazões dos rios, como o Marcelo colocou.
Na parte da manutenção, temos uma divisão. Parte dessa manutenção é de responsabilidade da
conservação das galerias de menor porte, e ficamos com a manutenção, basicamente, das galerias
de grande porte e de todos os canais e rios da cidade.
Temos, também, como função, por definição, cuidar da concessão do saneamento e da parte de
esgotamento sanitário da AP-5, da região da cidade; foi uma concessão feita, e temos uma função de
regulação desse contrato de concessão nessa área específica da cidade.
São, basicamente, os dois pilares em que a Fundação Rio-Águas atua dentro da cidade: em todo o
planejamento do sistema de manejo de águas pluviais e na parte de esgotamento sanitário da Área
de Planejamento 5.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Recentemente, a Rio-Águas estava subordinada a uma
secretaria que juntava conservação e meio ambiente. Recentemente, houve uma divisão, e a
Rio-Águas ficou com o Meio Ambiente... De Conservação, a Seconserva.
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O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Não. Ficou com a Secretaria de Conservação, a Seconserva. Estamos
ligados hoje à Secretaria de Conservação, ao Secretário Roberto Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Está ótimo.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Só complementando em relação à AP-5: a Rio-Águas, na verdade, é o
agente regulador, e o poder concedente é a Secretaria. No caso, a Seconserva é o poder concedente
da regulação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora é Seconserva.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Seconserva, exatamente isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ia, inclusive, perguntar exatamente isto: a questão do poder
concedente nesse caso da AP-5 continua com a Seconserva ou foi para o meio ambiente?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Não. Recentemente, foi publicado como Secretaria de Conservação.
Saiu em Diário Oficial, salvo engano, segunda ou terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Só para que possamos entender.
No caso do Wanderson – igual ao ex-Deputado Estadual do PSOL... Ao falar das questões das galerias
de microdrenagem menores, o senhor falou que era responsabilidade da Conservação. Nesse caso,
na Conservação, essa é a responsabilidade da Comlurb, é isso? Só para que possamos definir melhor:
de quem é a responsabilidade dentro da Secretaria de Conservação, que os senhores também fazem
parte, da questão da microdrenagem?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Importante a colocação, Vereador, porque existe essa dúvida, que é
constante. A limpeza das galerias em si e dos ramais é de responsabilidade da Conservação. As
caixas de ralo são de responsabilidade da Comlurb, não da Conservação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas dentro da Conservação, quem é que faz? Há algum
órgão específico?
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O SR. MARCELO JABRE ROCHA – A Coordenadoria Geral de Conservação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Por isso a minha dúvida sobre onde é que está essa
relação de quais são as responsabilidades e entender essa questão da microdrenagem e, na verdade,
da drenagem das grandes vazões.
Quantos rios e bacias hidrográficas existem na Cidade do Rio de Janeiro, os senhores têm essa
informação?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Aproximadamente, temos uma ordem de 260 rios na cidade.
Basicamente, temos três bacias hidrográficas, que são: Bacia da Baía de Guanabara; Bacia da Baía de
Sepetiba e as bacias oceânicas, que pegam toda região da Zona Sul, do sistema lagunar e da orla da
Barra, do Recreio – o sistema lagunar de Jacarepaguá. Basicamente, a gente tem...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Seriam as grandes bacias.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – As grandes bacias e, dentro dessas bacias, a gente tem lá os
seus diversos cursos d'água e afluentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós tivemos aqui, na CPI, logo em uma das primeiras
sessões – eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar – uma apresentação
sobre essa questão do manejo das águas pluviais, a partir da universidade. E aí havia questão... E aí eu
não sei, não estamos falando dessas macrobacias das três divisões, mas das bacias hidrográficas, a
partir de um documento da própria – que é um documento baseado no Plano Diretor de Manejo de
Águas Pluviais – a perspectiva de 48 bacias, mas a referência, no Plano, apenas para 40 bacias. E
essa, portanto, era uma dúvida nossa sobre o entendimento da Rio-Águas desse ponto de vista. Ou
seja, se há uma interpretação de qual é a situação ou se há uma ausência no Plano destas bacias que
não estão lá, constando como lugares para obras nesse documento baseado no Plano. Porque, daqui
a pouco, vou fazer perguntas sobre isso, também.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Está. Eu vou colocar aqui alguma questão, depois vou
passar para o colega Paulo Fonseca, que pode contribuir aqui um pouco mais a relação do Plano
Diretor, que foi um trabalho pioneiro aqui, para gente. Era algo que, de fato, era uma demanda antiga
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dentro da cidade. Inclusive, é um instrumento que faz parte das exigências dos diversos órgãos de
financiamento, inclusive, do Governo Federal, para liberação de recursos para aplicação nos sistemas
de drenagem e manejo de águas pluviais.
Hoje, na grande maioria das cartas que nós somos habilitados – o que nós, de alguma forma,
estamos pleiteando algum recurso –, acaba sendo uma condição, uma pontuação para que a gente
consiga esses recursos, de fato. Então, o Plano Diretor se torna um instrumento e tudo que se propõe
em termos de intervenção precisa estar, de alguma certa forma, relacionada a esse Plano,
condizente, coerente com esse Plano. Porque, na verdade, ele direciona, ele rege as diretrizes de
intervenções na bacia. Então, assim, foi feito uma divisão e a gente procurou, tendo em vista toda a
extensão das diversas bacias menores existentes na cidade, algumas delas já com alguns sistemas
em andamento. Inclusive, quando a gente, ao longo do desenvolvimento do Plano Diretor, algumas
intervenções já estavam sendo feitas – da Bacia de Jacarepaguá, em outras regiões.
Então, por a gente entender que já existiam estudos mais avançados nessa região, algumas dessas
regiões não foram tão detalhadas. Foram citadas, como as sub-bacias, e a gente se dedicou a um
detalhamento em regiões em que havia maior necessidade, maior carência de elaboração de estudos
e diagnósticos em relação a isso. Eu vou colocar o Paulo. Você tem mais alguma coisa para colocar?
O SR. PAULO FONSECA – Boa tarde a todos. Agradeço a presença aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Paulo Fonseca. Só para o pessoal poder identificar
quem está falando.
O SR. PAULO FONSECA – Perfeito. Então, o Plano Diretor foi um projeto pioneiro na época. Havia essa
necessidade da implementação de um plano diretor e foi um grande projeto piloto. E, pelo que eu
lembro, é isso que o Wanderson falou: havia, na realidade, já obras em andamento.
Então, houve um detalhamento maior em algumas bacias e um detalhamento menor em outras
bacias. E pelo que eu lembro, também, tinham certas bacias hidrográficas, por exemplo, muito
isoladas; por exemplo, próximas da Restinga de Marambaia, naquela região ali; áreas de Proteção
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Ambiental. Então, nessas áreas, houve um detalhamento bem menor do que em outras áreas. Eu
creio que seja isso, creio que seja essa a diferença.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente, depois, vai pegar o que é o detalhamento disso e
fazer a pergunta por escrito, até para poder... Não sei se a gente já fez naquele questionário, se não a
gente... Para poder tentar entender e verificar o que possa ser feito. A qualquer momento que cada
vereador quiser fazer uma pergunta sobre o tema, por favor, me indica porque o microfone está
franqueado. Quantos servidores estão, hoje, lotados na Rio-Águas? Destes, quanto são capacitados
para a manutenção dos corpos hídricos da cidade e para exercer funções relacionadas à área de
hidrologia e hidrometria?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Bem, vereador, no total de funcionários Rio-Águas, nós temos 150
funcionários. Desses 150, 55 são técnicos – engenheiros e arquitetos, colocando essa área técnica. Na
área de hidrologia, a Rio-Águas não conta com nenhum funcionário da casa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, ao não contar com um funcionário da casa...
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Na verdade, só para complementar, a hidrologia é uma
especialização dentro da engenharia civil. Então, a grande maioria das pessoas que trabalham,
principalmente na área de projeto, que é de onde nós somos, basicamente, eu, o Paulo e a Adriana,
que está representando a Diretoria de Projeto, nós todos buscamos, ao longo desse tempo, a
especialização. Então, o corpo técnico, a grande maioria tem mestrado ou curso de especializações na
área ambiental e na parte de hidrologia. Especificamente, é isso. E, ao longo desse tempo, nós nos
tornamos capacitados no tema também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não. Com certeza. E que bom, quer dizer, o processo de
formação dos técnicos é um elemento fundamental.
Se quiser complementar, não tem problema. O microfone está sempre franqueado. Só se identifica,
para o pessoal da ata saber quem está falando.
A SRA. ADRIANA NINIO – Meu nome é Adriana. Eu acho que todos os técnicos são concursados,
engenheiros. E é exatamente isso: muitos já têm... Principalmente quem trabalha na área de projetos,

A2-0335

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
quem não tem especialização, ao longo do tempo, vai se aperfeiçoando com a gente. Mas a maioria
tem essa especialização, ou em ambiental, ou em hidráulica. Teve essa especialização. Na área de
projeto principalmente, todos têm.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há algum incentivo, tipo plano de carreira, por conta da
formação? Há alguma política de formação em serviço?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Não. Não temos nada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo. Bom saber. Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São 150 funcionários. Correto? São 55 técnicos. Nenhum da
casa? Todos são funcionários de carreira?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Todos são funcionários de carreira. Na verdade, a Rio-Águas não tem
o funcionário. Nós somos ou da antiga Secretaria de Obras ou da Secretaria de Habitação...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês são sempre remanejados de algum lugar para...
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – À disposição da Fundação Rio-Águas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que é uma coisa ruim. Porque você deveria ter, na própria
Rio-Águas, uma estrutura própria, para que as pessoas pudessem, inclusive, dar continuidade aos
projetos, aos planos, a todo um planejamento que a própria subsecretaria, secretaria – cada período é
uma coisa diferente. Eu acho que isso é uma coisa ruim.
Permanecem alguns, até por questão de afinidade, formação, história e conhecimento, porque, se
esses sujeitos que estão aqui voltarem para a origem, acaba.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Na verdade, desculpe, eu, por exemplo, minha origem é a SMH. Eu
tenho o Wilmar, aqui, que é um dos antigos, também, na Rio- Águas; o Wanderson; o Paulo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco, por favor.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Você vai voltar ao Plano Municipal?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou voltar ao Plano Municipal. Mas...
No final, a minha pergunta era só quantos rios e bacias. Aí, eu só estou tentando definir. Mas não
cheguei ao Plano ainda não. Mas se sinta à vontade nessa estória.
Na sua avaliação, existe déficit de pessoal na Rio-Águas? Que tamanho seria esse déficit?
O SR. WILMAR LOPES – Existe sim. A gente, inclusive, está com uma solicitação de mais 10
engenheiros. Há essa necessidade permanente em qualquer secretaria de estar renovando os
quadros. Hoje em dia, então, está tendo um movimento muito grande de aposentadoria antecipada
pelas notícias que têm saído. E o interessante seria que essas pessoas convivessem com outras que
estão entrando, como a Rosa citou. Nós todos aqui somos engenheiros civis. Eu, particularmente,
minha formação é estrutura e geotecnia, não é nem, inicialmente, de hidráulica ou hidrologia. Mas eu
já estou desde 1997, se não me engano, na Rio-Águas, então, já consegui absorver alguma coisa.
Dos outros técnicos, então, era muito interessante que a gente tivesse essa convivência de pessoas
novas, que estivessem entrando, com as pessoas antigas, antes que elas se afastassem, de fato, da
casa. Então, a gente calculou em pelo menos 10 engenheiros, porque nem sempre você aproveita
todo mundo – às vezes, as pessoas não se identificam com o trabalho –, e a gente tem essa
solicitação aí em curso. Estamos aguardando para ver se é aceita. E fizemos também um
chamamento no Diário, para ver se pessoas de outras secretarias estão interessadas em ir para a
Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me só pedir para o senhor se identificar novamente
para o pessoal da atas.
O SR. WILMAR LOPES – Eu esqueci. Perdão. Eu sou Wilmar Lopes. Eu sou chefe de gabinete na
Fundação Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como são muitas pessoas, até eu já perdi o nome de todo
mundo aqui. Então, Wilmar.
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Wilmar, mas deixa-me perguntar, ou para você, ou para o Marcelo. Eu entendi que há uma solicitação
de mais 10 técnicos para que eles tenham a convivência com os técnicos que atualmente estão.
Mas esse número de 55 técnicos é suficiente para atender a demanda da Cidade do Rio de Janeiro?
O SR. WILMAR LOPES – Vereador, nós acreditamos que sim. Se o senhor for tomar por análise que
nós tivemos três chuvas muito intensas num período curto aí de tempo, se for pegar isso como
balizador, não seriam. Mas a gente tem que tirar uma média. Não adianta depois eu ficar... Eu ter um
período de estiagem, como a gente teve há alguns anos, e ficar com uma mão de obra ociosa, só
gerando custo para o município.
Então, a gente acredita que isso a gente supre as pessoas que estão para se aposentar e outras
deficiências que a gente observou lá no quadro. Acredito que sim.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na verdade, a minha leitura não é falta de pessoal. Pelo
contrário, é falta de recurso. O pessoal que está dentro da Rio-Águas é sedento de trabalho. O que
mais realiza essa equipe é poder estar na rua realizando aquilo que eles planejaram a vida inteira.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a minha dúvida é diante da demanda do que você tem
hoje, de tarefas, não do enfrentamento apenas da chuva que.... Mas de prevenção, de preparação para
a cidade, para as chuvas, quando elas vierem. A minha dúvida era com relação a isso, ou seja, as
obras previstas no Plano Diretor, toda a questão da drenagem dos rios, porque há período de
estiagem das chuvas, mas os rios seguem. Só essa dúvida sobre uma situação de que o pedido de
chegar a 65 técnicos, portanto, é apenas pela questão da convivência ou se é uma demanda, e, se
ainda assim, essa demanda é suficiente...
Se o pedido é de 10 técnicos, a gente sabe que a Prefeitura não vai fazer concurso para muito... Então,
vamos pedir só 10, ou qual é a avaliação do ponto de vista, inclusive, dessa perspectiva de que
estamos diante de um tempo onde os eventos climáticos extremos serão mais frequentes?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tarcísio, só antes de ele responder. Só para complementar,
porque, na semana passada, a gente recebeu aqui os técnicos da Geo-Rio, o Presidente da Geo-Rio.
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Algumas pessoas ficaram até chateadas comigo achando que eu fui muito duro com eles. Aí eu já
quero, então, antecipar, para evitar de ter que ser duro novamente, porque a questão é a seguinte: o
Rio de Janeiro não funciona. Vamos falar sério aqui.
A Rio-Águas vem cumprindo a sua missão? Não. Claro que não. Toda hora tem enchente. Não precisa
ter enchente catastrófica.
A primeira sessão da CPI das Enchentes eu me atrasei, porque eu fiquei preso na enchente perto da
Praça da Cruz Vermelha. E tinha chovido por 10 minutos na cidade.
A Geo-Rio a mesma coisa. A Geo-Rio vem cumprindo a sua missão? Claro que não. No dia seguinte ao
nosso encontro aqui na CPI, desabou o Túnel Acústico.
Eu acho que um dos problemas da nossa cidade é que a gente não... Eu não vejo, eu nunca vi, nunca
vi mensagem do orçamento vindo para esta Casa a partir do estudo de quais são as necessidades da
cidade: quais são as necessidades para as coisas funcionarem bem.
Se está tendo enchente quando chove, independentemente de ser torrencial ou não, a Rio-Águas não
está conseguindo cumprir a sua missão satisfatoriamente. Ela vai cumprir a sua missão
satisfatoriamente quando chover e não tiver enchente, ou, pelo menos, não nas chuvas normais, nas
chuvas ordinárias que acontecem na nossa cidade.
Então, assim, essa CPI é uma oportunidade para vocês virem aqui e dizerem: “Olha, para nosso
trabalho ser o ideal, a gente precisa de três vezes o número de técnicos... quatro vezes... não sei
quantas vezes as verbas que a gente tem hoje”. A gente queria escutar isso, porque escutar “ah, não!
Está de acordo” acho que se choca com a realidade no dia a dia da nossa cidade. Não está de acordo.
Tem muita enchente. Tem muito problema que acontece com chuva na nossa cidade,
independentemente dos índices serem extraordinários ou não.
Então, eu acho que um dos sentidos dessa CPI aqui é a gente conseguir ter um pouco mais de clareza
sobre qual é a situação hoje da Rio-Águas e qual seria a situação ideal para a gente poder lutar para
chegar na situação ideal.
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Agora, se vocês chegam aqui e falam “ah, não! O número de técnicos é o suficiente.” Bom, se vocês
acham normal ter enchente, normal as pessoas morrerem em função das enchentes...”
A gente queria uma crítica de vocês: “Nossos recursos são insuficientes, nosso número de técnicos é
insuficiente”. Ou então assumam a responsabilidade moral, inclusive, por abrir mão de estarem
reivindicando o que é necessário para o bom funcionamento da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguma consideração a fazer sobre a fala do Vereador
Renato Cinco?
Eu tinha feito uma pergunta que era sobre exatamente isso, sobre planejamento, Plano Diretor,
preparar a cidade, nesse sentido se de fato não há nenhuma avaliação sobre essa questão do
número de técnicos, 55 mais 10 por causa da transição é suficiente para esse tipo de necessidade da
cidade hoje? Então, a pergunta do déficit é um pouco esse elemento, de que a gente possa prever,
bastante no sentido que o Cinco está falando, sobre em termos práticos, em termos do que a gente
planeja para a cidade, qual é o tamanho necessário para a Rio-Águas. A gente já vai entrar, inclusive,
na questão dos recursos orçamentários, mas, do ponto de vista dos recursos humanos, também é
essa uma oportunidade de a gente fazer esse tipo de avaliação.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Vou só colocar aqui. Eu concordo em parte com o que o
Vereador Renato Cinco colocou, mas eu vou explicar. É importante, como a Vereadora Rosa colocou,
eu acho que a grande questão hoje é a questão orçamentária. E o nosso papel aqui como técnico,
vereador, eu acho que é o que eu sempre comento nas reuniões. Nosso papel é ter um diagnóstico do
problema, é ter um projeto, é saber o que precisa ser feito para resolver aquilo ali, e depois montar
um orçamento e que isso seja apresentado ao Chefe do Executivo, a quem de direito que consiga
recursos para a gente aplicar no que for necessário.
Então, assim, quando a gente se depara com alguns lugares historicamente com problemas, a gente
sabe o que precisa ser feito, a gente tem projeto. Nós temos um banco de projetos e o que a gente
precisa é de recursos. A gente sabe que é uma dificuldade da cidade, do estado, do país em si. E os
recursos aplicados num sistema de drenagem são geralmente de grandes vultos. As nossas últimas
grandes obras foram, em geral, encaminhadas e financiadas pelo Governo Federal, por organismos
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internacionais, enfim, porque são de fato obras de grande vulto, em que a gente precisa de
investimentos pesados. Mas, se a gente olhar ao longo do processo, a gente tem feito algumas
intervenções.
E o mais importante, é o que me deixa tranquilo, e é claro que isso não é uma realidade para toda
cidade, é quando a gente tem um problema e a gente sabe o que precisa ser feito. Agora, a questão
da alocação do recurso é um outro passo que a gente precisa. O que nos deixa tranquilo é saber, ter
um diagnóstico do que precisa ser feito no Jardim Botânico, do que precisa ser feito no Jardim
Maravilha.
E, só para complementar, a gente tem, por parte do nosso trabalho, um grande reconhecimento
junto à Caixa Econômica do trabalho que a gente consegue, mesmo com a nossa mão de obra
pessoal, a nossa mão de obra dos técnicos da casa, a gente consegue sempre habilitar projetos,
obras de importância na Caixa Econômica.
Então, assim, é um trabalho que a gente consegue de fato desempenhar. A gente, hoje, tem algumas
cartas habilitadas de financiamento, obras importantes, e projetos também, porque é importante
destacar que a gente está passando por uma mudança de paradigma em termos dos processos
licitatórios. Isso a gente precisa deixar aqui.
As exigências dos órgãos de controle são extremamente... Como devem ser. A gente precisa de fato
atingir e entender que o cumprimento da lei de licitação, do que significa o projeto básico em si, não
só a peça, a planta, mas tudo que compõe o instrumento de projeto básico, isso é uma demanda
constante dos órgãos de controle e nós estamos sendo bastante auditados e solicitados em relação a
isso.
Então, de fato, a gente tem conseguido, de alguma forma, vencer esses obstáculos e algumas dessas
cartas que nós conseguimos habilitar são cartas importantes, tendo em vista que foram habilitadas
antes desses problemas, vereador. E quando a gente identifica que lá tem uma carta de um estudo
importante para o Jardim Maravilha e a gente percebe que é uma área que a gente está, inclusive –
não é, Tomás – para visitar dentro do grupo de trabalho, a gente percebe que a gente está no
caminho certo em termos do planejamento.
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Quando a gente percebe que a gente tem uma carta habilitada para a Bacia do Rio Acari – Não é? A
Vereadora Rosa conhece como ninguém, e eu, como morador, muito mais, um pouco talvez –, a
gente sabe da importância disso aí e quão isso é significativo para a cidade.
Então, a gente tem que destacar, e a grande verdade é que a gente precisa de recursos para
implantar isso.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Vereador, eu lhe entreguei uma tabela que eu pedi para a nossa APO
montar, antes de vir para cá.
Complementando o que o Wanderson colocou, minha origem é da SMH e trabalhei durante muitos
anos com o antigo Favela Bairro, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A Habitação trabalhou com o Favela Bairro 1, 2, 3, com a ordem de US$ 300 milhões, com
captação de recursos externos. Quando fui para a Rio-Águas, levado pela equipe que passou para lá
para trabalhar com os financiamentos, nós estávamos com grandes cartas-consultas. Se o senhor
for verificar aqui, foi um período muito grande em que a Rio-Águas teve um faturamento enorme,
pelo gráfico, se o senhor quiser verificar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos anos de 2013 até 2016.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – De 2009. É isso aqui, olha: ele pega 2011 e 2010. Eu peguei um pouco
antes, 2006, para verificar como era o orçamento em 2006, 2007, 2008. Aí, veio outra gestão, do
Eduardo Paes, na época, em 2009. Veio na mesma média da Rio-Águas, como vinha e, de repente, em
2011 subiu, porque nós tivemos captação com o Rio Joana, nós tivemos a de Jacarepaguá, nós
fizemos Rio Acari, um trecho. Nós tivemos grandes investimentos.
Inclusive, aproveitando, a Vereadora Teresa Bergher colocou na nossa audiência da LDO, e até
coloquei para ela: a Rio-Águas nesses últimos anos, nós fomos os únicos habilitados com
carta-consulta, no Governo Federal. Nós conseguimos habilitar quatro cartas-consultas, duas delas
de projetos grandes, na Bacia do Cação Vermelho e na Bacia do Jardim Maravilha. Tivemos duas
cartas aprovadas.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor pode explicar o que é a carta-consulta e o que falta
para que a obra aconteça, depois da carta-consulta, para que todos possamos entender?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – O Governo Federal abre... Agora está abrindo diariamente.
Antigamente ele tinha um período para abrir a carta-consulta. Agora, qualquer Secretaria e órgão
pode se habilitar a pleitear recursos para o seu órgão. Ficou até mais fácil. Mas foi extinto o Ministério
da Cidade e agora está voltando, novamente, esse novo Ministério.
Então, essa carta é a manifestação de interesse do órgão para pleitear recursos ao Governo Federal,
como nós temos outras formas de financiamento, com o Banco Internacional, seja qual for a outra
captação de recursos. Neste caso, o Governo Federal através do FGTS.
A Rio-Águas entrou com quatro cartas-consultas, duas de projeto e duas de obras; de projeto, para
poder criar execução de reservatórios e canalização de parte de um rio, o Rio dos Cachorros. Nós
mandamos a canalização de dois rios, o Rio Viegas e o Registro, e a parte de projeto, aqui, pode me
ajudar bastante, e mandamos duas de projetos, do Jardim Maravilha e o do Cação Vermelho, que são
duas bacias.
Elas hoje estão habilitadas. Estamos na parte técnica da Caixa, mas a Prefeitura está com a sua
avaliação da sua nota, que eles chamam de nota para a contratação. A Vereadora Rosa sabe bem
disso, ela sempre acompanha em relação a isso. A Rio-Águas hoje está habilitada pelo Governo
Federal, está atendendo a parte técnica e aguardando essa verificação da nota que, parece, sai agora
em junho ou alguma coisa... Exatamente isso, Vereadora.
Então, a Rio-Águas entrou com o pleito para poder pedir recursos para trabalhar e entrará com mais,
assim que for possível, até por causa do nosso Plano Diretor, Vereador, em relação a essa parte. A
Rio-Águas entra, como a Vereadora sabe. Técnicos, nós temos altamente capacitados e também
querendo trabalhar bastante. Os recursos entrando, nós vamos tocar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Vereadora Rosa Fernandes está pedindo a palavra. Porém,
só para eu entender o que é o conjunto dessas três respostas, a partir, inclusive, da própria fala do
Vereador Renato Cinco: os senhores estão dizendo aqui que o problema maior é de recursos do que
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de técnicos? É isso? A existência, a deliberação dos recursos com maior frequência não demandaria a
existência de mais técnicos?
O SR. WILMAR LOPES – É, Vereador, nós precisamos de mais técnicos para o quadro permanente.
Mas, para atender a demanda total da cidade, os 340 pontos de observação e pontos críticos, nós
podemos trabalhar com contratos específicos. Normalmente isso é mais vantajoso para a Prefeitura.
Respondendo, então, ao Vereador, no quadro técnico, nós acreditamos que esse número seja
suficiente. Mas vou precisar contratar topografia, sondagem; contratar, eventualmente, um consultor
para a parte estrutural etc., para atender, por exemplo, aos requisitos da Lei nº 8.666/1993 para o
projeto básico. Posso não precisar ter isso, necessariamente, no quadro permanente da Rio-Águas.
Isso faz parte e já é feito de alguns contratos. Os grandes projetos, normalmente, serão contratados
fora, e o corpo, o quadro permanente vai fazer a avaliação, acompanhamento, ver se está seguindo
as diretrizes, ver se está de acordo com o Plano Diretor, esse tipo de coisa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Bom, eu queria, primeiro, dar uma contextualizada, para
vocês poderem entender. A CPI tem uma série de propósitos, e um deles é, exatamente, se organizar,
se situar e priorizar aquilo que é urgente para incluir, inclusive, no Orçamento da Cidade, ou seja,
trabalhar para o próximo ano pautado com conhecimentos e informações, para que possamos
priorizar, de uma maneira mais rigorosa, a preservação de recursos da Rio-Águas.
Nós fizemos isso dois anos atrás, priorizamos Saúde, Conservação, Rio-Águas e Geo-Rio, e todo esse
recurso que foi alocado no Orçamento foi remanejado. Então, a ideia – uma das ideias – da Comissão
que a Presidência aponta como fundamental é que possamos reservar uma parte de recursos para
aquelas intervenções que são possíveis de serem feitas e que são mais urgentes.
E aí, eu queria apontar três grandes questões, três grandes pontos que ressaltam e que já são de
conhecimento de vocês. O Wanderson já fez a colocação em relação ao Rio Acari, que não teve a
continuidade devida, porque a Prefeitura não tem pontuação ainda, vamos dizer, recebida, acatada e
conceituada para que o repasse do recurso das outras etapas das intervenções do Rio Acari sejam
feitos para a Cidade do Rio de Janeiro, o que é uma grande loucura, porque uma obra que começou
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em 2010, 2011, e paralisou exatamente porque não houve todo um trabalho e o esforço para que esse
dinheiro viesse para as outras etapas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por que a Prefeitura não tem nota?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A Caixa Econômica que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só se identifica. Janaína Rodrigues, não é?
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Boa tarde.
Na verdade, o que se avalia é a possibilidade, o grau de endividamento da Prefeitura, a condição que
ela tem de pagar, de arcar com o financiamento que ela está pedindo. Então, as agências avaliadoras,
Moody’s, abaixaram a nossa avaliação, por conta da geração de receita não estar sendo concretizada,
e outras questões, enfim, mas é isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando foi que a Prefeitura perdeu a nota?
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – No final da gestão do Paes, a gente já tinha descido uma pontuação.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É patético, não só em relação ao Rio Acari, mas em relação
a outras intervenções, também, para a Cidade. E, aí, por conta disso, no Parque Colúmbia, que é uma
das etapas do Rio Acari, hoje, se remaneja terra de um lado para o outro, se bota encostado no
paredão, seca, escoa novamente para dentro do rio, depois tira uma parte, leva embora, e a
população olha aquilo com tristeza, porque é recurso que está indo embora e que poderia estar
sendo utilizado numa obra definitiva do próprio Rio Acari.
Por outro lado, a gente tem o Rio Pavuna, onde, na Comendador Guerra e na Sargento de Milícias, foi
feita uma pequena intervenção que virou uma lambança, porque, na verdade, é uma coisa pontual:
você não faz um trabalho mais ao longo, fica ali, na beira da estrada, e não consegue desapropriar as
casas por onde deveriam passar as máquinas e, aí, vira o caos para a população daquela área.
E, para finalizar, eu até tenho aqui, pediria a vocês, porque eu sei que, para essas duas grandes obras,
vocês têm orçamento, têm projeto, têm tudo pronto...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem orçamento? Ah, só falta recurso!
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem tudo.
Eu queria dar mais uma contribuição, porque, na Automóvel Clube, nós temos um problema grave –
vai pro Wanderson. No conjunto Maria Mazzetti, especificamente, inclusive, tem uma escola
municipal com o mesmo nome. Eu estou entregando aqui para vocês que nós precisamos, e eu já
mostrei para o Presidente dessa Comissão, Vereador Tarcísio Motta, a vergonha que tem sido ano a
ano.
Este ano foi um dos piores, porque, além de tudo, ainda recebe a contribuição do Juramentinho, que
vem por dentro da vila e que inunda todas as casas e que ninguém passa, é o caos. A gente não
precisa fazer vistoria, porque ela já é conhecida por todo mundo, inclusive pelos técnicos. Então é só
a limpeza que é feita, para você ter uma ideia, olha os carros submersos. Isso é ao longo do metrô, na
Avenida Automóvel Clube.
E, aí, eu queria passar para o Presidente da Rio-Águas, para que também fosse feita uma previsão de
orçamento para essa intervenção, e a gente possa discutir se ela pode entrar como prioridade no
próximo orçamento, porque verdadeiramente isso é um escândalo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher, por favor.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é. Eu ouvia com muita atenção o Vereador Renato
Cinco, ele tem toda razão, mas, pelo que foi esclarecido pelos senhores, faltam mais engenheiros,
mais técnicos, não é? Mas eu ia falar exatamente isso: o mais grave aqui me parece que é a questão
do orçamento, Rosa. Você colocou muito bem, só que a gente perde manhãs discutindo LDO, depois
vamos discutir o orçamento, e é uma coisa fictícia, Rosa.
Na verdade, os recursos não chegam, esse é o grande problema. Nós vamos discutir, vamos colocar
verbas no orçamento, mas não adianta. Eu estava olhando aqui – minha assessoria me trouxe agora
– do orçamento atual de R$ 108 milhões para controle de enchentes, só foram utilizados até agora,
ou melhor, liquidados até agora R$ 11 milhões.
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Da qualidade das águas, temos R$ 22 milhões, mas até agora foram apenas liquidados R$ 6 milhões.
Mais grave ainda, expansão do saneamento nem se fala, de uma verba de R$ 66 milhões, nós temos
R$ 781 mil até agora liquidados. Então, o que a gente percebe é que o grande problema é que a gente
vive uma ficção no orçamento, e acho que é isso que nós aqui nesta Casa temos que tentar adequar
realmente à realidade da cidade, porque não adianta... Discute-se, coloca-se verba no orçamento para
uma determinada ação, ela não chega; como é que fica isso? Então eu gostaria, ainda, de fazer a
seguinte pergunta, até indo, talvez, de encontro ao que o Vereador Renato Cinco falou.
Quais foram os projetos? Porque vocês falaram muito bem, vocês vão lá, vocês detectam os
problemas, fazem o planejamento, mas ele acaba não sendo executado por falta de verbas, não é
isso? Então eu pergunto o seguinte: teve algum projeto que realmente deveria ser prioridade e que
deixou de ser executado por falta de verbas e nos levou a este drama todo que pontualmente viveu a
cidade do Rio de Janeiro?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Sobre projetos, nós temos várias prioridades na cidade. Em relação
ao orçamento, mesmo previstos, os créditos só saíram recentemente.
Vamos colocar um: Em Jacarepaguá, nós tivemos seis rios da Bacia de Jacarepaguá que eles foram
contratados com o Governo Federal e, desses seis rios, eles não foram concluídos na última gestão.
Eles demoraram, no ano de 2017, por falta de recursos, e é onde o nosso gráfico tem uma grande
descida. O vereador consegue verificar pelo nosso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Peraí, me deixa só entender esse seu exemplo: Bacia de
Jacarepaguá, obras de drenagem, e ta,l em seis rios. Essa coisa de vício de professor, tentando ser
didático para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente entender. Essas obras eram recursos
federais...
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Só que precisa dessa contrapartida.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Precisa da contrapartida.
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O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Toda obra do Governo Federal nunca é 100%. Ela tem um
percentual: ela começa com 5% e vai se adaptando de acordo com as intervenções.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, essa era a minha pergunta. Os recursos que faltaram,
faltaram por quê?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Naquele ano, não tinha contrapartida e, com isso, não pôde entrar o
Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não teve a contrapartida da Prefeitura e, por isso, não entrou
o dinheiro do Governo Federal. Então, a responsabilidade não foi do Governo Federal, e nem de vocês,
que tinham um projeto e a obra, tal... A responsabilidade foi da falta de recursos da Prefeitura.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Na verdade, Presidente, é um percentual mínimo, que não
chega nunca a mais de 15%, ele varia entre 5 e 15%.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – É relativo. Nós temos, no nosso tronco de saneamento de Santa
Cruz, um exemplo bem claro, 27% de contrapartida. Eu posso dizer que nós temos o Rio Joana, em
também que teve uma alteração de percentual.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas não foi dito por eles, foi dito por nós.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – No reservatório da Praça da Bandeira, Praça Vanhargem e Praça
Niterói, por exemplo, o Governo Federal não pagou nada, nós estamos com o dinheiro na conta.
Então, nós temos exemplos. A senhora pode contar que o percentual realmente é básico, mas nós
temos casos também que tiveram essa alteração.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na grande maioria das intervenções, o percentual é
pequeno em relação ao ganho que a Cidade tem.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Só um exemplo: o novo pleito, o Acari, R$ 300 milhões.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São 20%.
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O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Não, são 5%.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas a primeira etapa foi de 20%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Calma, gente, eu agora não entendi e, provavelmente, quem
está fazendo a ata... De qual vocês estão fazendo agora? A gente estava falando de Jacarepaguá,
falamos de várias outras e, agora, a Vereadora Rosa Fernandes voltou ao Rio Acari. No caso, o Rio
Acari é 5%, é isso?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presidente, varia esse percentual, que pode ser de 5, 10, 15,
20 ou 25. Dependendo da proposição, da negociação, ele pode variar.
Agora, só para a gente deixar registrado, e a Vereadora Teresa Bergher, quando faz essa colocação...
Volto a insistir que é uma ideia da Presidência da Comissão, e da Comissão como um todo, que
façamos, a partir desse ano, uma inovação em relação ao orçamento da Rio-Águas, que esse PT seja...
Aliás, a Comissão já está estudando a forma de separar essas intervenções prioritárias, para que elas
tenham o remanejamento zero, e que a gente possa garantir esse recurso para a Rio-Águas nas
obras prioritárias, essa é a ideia.
E aí, eu queria passar aqui, porque hoje eu estou de porta-voz também do Vereador Major Elitusalem,
que faz uma reflexão em relação a alguns pontos, e ele fala do desassoreamento dos rios na área de
Jardim Maravilha e Parque Piraquê, que “é uma coisa que incomoda profundamente”; dos sub-bairros
de Guaratiba: “Se houver deslizamento de terra em regiões com pouca densidade demográfica, será
despesa desnecessária. Ambientalmente falando, é muito ilegal, devem ser desapropriados. O grande
problema é o assoreamento. Os deslizamentos de terra foram em locais de área de proteção
permanente”; e fala também das demolições: “O mais importante são os desassoreamentos, e a
gente precisa estar voltado para a questão da Bacia de Jacarepaguá, que também há um
assoreamento imenso precisando de intervenções da Rio-Águas”. Então, eu acho que fica aqui
registrada a preocupação e alguns questionamentos do Vereador Major Elitusalem.
E aí, a gente está caminhando nessa direção, por isso, a gente está batendo muito em determinadas
áreas.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Vou só comentar alguma coisa aqui. Primeiro, os senhores
levantaram algo muito importante aqui – e até ia complementar, começou na fala do Vereador
Renato Cinco. Sabemos que, na verdade, temos um passivo imenso na Cidade, e em todas as áreas,
não só na área de drenagem, mas na Saúde, na Educação, esgotamento sanitário, em tudo.
Hoje, imaginem se tivéssemos todos os recursos disponíveis para fazer todas as obras que são
necessárias, e que são inúmeras. Como coloquei aqui, as obras do sistema de drenagem são obras
extremamente caras. Estamos no Rio Acari, e os trechos I e II, talvez seja um investimento na ordem
de R$ 400 milhões ou R$ 600 milhões. Acabamos de investir, de 2010 para cá, e estamos investindo
até agora, em Jacarepaguá, algo da ordem de mais de R$ 400 milhões em canalização,
desassoreamento no sistema de Jacarepaguá. Investimos algo em torno de R$ 400 milhões na Bacia
do Mangue – obras importantes foram inauguradas recentemente, como o desvio do Rio Joana, uma
obra superimportante. Hoje, para, talvez, resolvermos todos os problemas da Cidade, em termos de
drenagem, precisamos de alguns bilhões, para resolver. O mais importante é que, se estivéssemos
nesse mundo ideal, vereadora, se eu tivesse aqui hoje esse poder de ter esses R$ 10 bilhões na minha
mão, onde eu colocaria? Ou R$ 5 bilhões, onde colocaríamos? Qual seria a prioridade para
colocarmos? Por que eu vou colocar R$ 50 milhões, ou R$ 100 milhões no Jardim Maravilha e, talvez,
não coloque R$ 100 milhões na Bacia do Rio Acari? Por que vou colocar, talvez, R$ 80 milhões para
resolver o Jardim Botânico? Não digo que não seja importante, é óbvio que é importante, é uma
questão histórica, sabemos. Por que não vou investir R$ 80 milhões para retirar as pessoas que
vivem na vala negra em Santa Cruz? Isso é algo que precisamos deixar claro, como é esse sistema de
hierarquização desses investimentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso não deveria estar no plano?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Exatamente. Parte do plano é elencarmos essas
intervenções, o que precisa ser feito. Agora, esse trabalho é um trabalho em que começamos a fazer
uma grande matriz de como relacionamos todos esses projetos e, de alguma forma, pontuamos, e
que isso nos dará naturalmente essa hierarquização. Como construir não é fácil, porque estamos
lidando com vidas, uma área de inundação com pessoas atingidas, com comércio, com vias
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importantes, como criamos? Temos feito um trabalho desses, que não é um trabalho simples. Como
criamos essa metodologia e damos peso para que isso se torne uma política longo prazo? Porque
não conseguimos resolver isso no curto prazo, essa é a grande verdade.
Acho que é isso que é, talvez, o grande legado que vamos conseguir deixar, vereadora. Quando a
senhora fala de reservar orçamento... Mas é reservar orçamento para quê? Que isso fique de forma
clara, que tenhamos essa intervenção, que daqui a dois anos tenhamos que fazer isso e daqui a
quatro anos vamos fazer. Isso é, sem dúvidas, a nossa vontade técnica, de todos nós aqui, e acho que
é um anseio da população e todo mundo. Precisamos construir isso, de alguma forma, juntos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Vereador Renato Cinco...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só queria ilustrar o que penso a respeito do planejamento
orçamentário, com exemplo concreto. Eu fui do DCE da UFRJ e participei das discussões
orçamentárias no Conselho Universitário, antes de vir para cá, quando participei de debate
orçamentário de novo, e entrei para o DCE logo depois de ter sido eleito o reitor ao qual fiz oposição,
um reitor “tucano”, o Paulo Alcântara Gomes, que foi reitor enquanto eu era do DCE.
Só que tenho que tirar o chapéu para o Paulo, pelo seguinte: no primeiro ano da administração dele
como reitor da universidade, ele demandou a todos os departamentos, todos os institutos, todas as
faculdades, que apresentassem as suas demandas para a reitoria, as demandas de custeio e as
demandas de investimento. Certamente não lembro exatamente do número, mas foi algo em torno
do total de demandas a alcançar de R$ 160 milhões, e o orçamento da universidade era R$ 12
milhões na época. A universidade pôde, democraticamente, olhar o seu orçamento, ver o quanto ele
era insuficiente para cumprir as demandas dos departamentos e discutir, de maneira transparente,
as prioridades.
E a cidade nunca fez isso, a gente não tem nenhum estudo, nenhum planejamento, nenhuma
secretaria nunca apresentou para a gente. A Secretaria de Educação nunca chegou e falou seguinte:
“Para implementar 1/3 de planejamento docente, eu preciso contratar não sei quantos novos
professores; preciso aumentar o número de vagas de professores na rede”. A gente administra a

A2-0351

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
escassez, sem ter noção do tamanho dessa escassez e sem poder discutir as prioridades
democraticamente.
Por isso que eu incitei lá o pessoal da Geo-Rio e vocês também a aproveitarem este momento para
demandarem; para a gente tentar ter um pouco mais de noção do que falta e do que não falta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou voltar à história do Plano, prometo. Eu queria só
fechar uma coisa, que é o seguinte, ainda retornando à história da questão de pessoal: nunca houve
concurso específico para técnicos na Rio-Águas? Foi o que eu entendi pelo que vocês disseram. Para
Rio-Águas, nem para técnicos, nem para não técnicos. Quando foi o último concurso em que vieram
técnicos – porque podem ter sido engenheiros ou arquitetos– para a Rio-Águas? Se puder, agora,
responder ao microfone para gente, por favor.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – A gente teve em 2004...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Registre, porque está todo mundo meio que com dificuldade
de lembrar, tamanho o tempo que faz.
O SR. WILMAR LOPES – Vereador, na verdade, o banco de concursados é aproveitado pela Prefeitura
como um todo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. WILMAR LOPES – O último concurso foi geral da Prefeitura para suprir várias secretarias. A
Secretaria de Obras, da qual a gente fazia parte, na época; Habitação...
Então, eu, por exemplo, passei em um concurso para SMAC e fui acabar lotado na Secretaria de
Obras, à época.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está. Têm técnicos mais recentes, que é o que o Wanderson
está dizendo aqui.
O SR. WILMAR LOPES – Tem uns quatro anos, mais ou menos...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas há previsão de aposentadoria de técnicos para os
próximos 10 anos?
O SR. WILMAR LOPES – Então, quando a gente fez esse pedido, foi contando com isso. A gente teve,
ano passado, duas pessoas que se aposentaram. Já tem três que estão em processo, tirando licença,
tirando férias, para entrar em aposentadoria. Então, a gente deve perder aí, se elas não mudarem de
ideia, umas cinco pessoas entre 2019 e 2020.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Até 2020, há cinco desses técnicos nessa situação... E até
2029, portanto, nos próximos 10 anos, essa conta vai aumentar – se ainda existir aposentadoria.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Vereador...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Só para já colocar. De 2004 para cá, eu lembro bem, porque
foi o concurso em que eu entrei, a gente teve três concursos na Prefeitura. E, desde então, a política
tem sido fazer um concurso geral e as pessoas são realocadas de acordo com a especificação e a
especialidade de cada um e com as demandas dos órgãos. Então, de 2004 para cá, a gente teve três
concursos. Nesse de 2004, que foi chamando até 2008, salvo engano, foram chamados em torno de
400 engenheiros e arquitetos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para o total da Prefeitura.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – A gente tinha, realmente, um tempo sem concurso. Acho
que foi o último havia sido em 1996 ou 1997 e, depois, nós tivemos esse em 2004, em que foram
chamados mais de 400 engenheiros.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No caso das vistorias que vocês precisam fazer, como é que
os servidores se deslocam para os locais? Quantas viaturas a Rio-Águas possui?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Na verdade, nós temos contrato específico com nossas obras de
manutenções. Então, tudo em relação aos contratos de obras é com empresas, com técnicos.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas quando tem uma necessidade, uma demanda, não faz
vistoria, é isso? Isso não faz parte?
O SR. WILMAR LOPES – Fazemos, sim. Desse tipo de recurso, a gente não tem falta atualmente,
porque a gente acaba utilizando os veículos da fiscalização de contratos. Por exemplo, a gente tem
contratos de manutenção que, normalmente, duram o ano inteiro, são renovados e tem previsão de
locação de carro quando for necessário.
Então, se eu tiver uma equipe que é de fiscalização de obra particular, que deveria ter um contrato
próprio para apoio – que não tem já há uns 10 ou 12 anos, antigamente tinha –, eles vão pedir um
recurso para outra diretoria de obras que tem a possibilidade de ajudar nisso. Não temos essa
dificuldade, pelo menos, por enquanto. Já tivemos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem a dificuldade, mas, também, não tem, por exemplo,
viatura própria?
O SR. WILMAR LOPES – Não, não tem. Eu não tenho, por exemplo, um suporte de topografia, que eu
precisaria ter; um contrato permanente de topografia para dar suporte à tomada de decisões, a
pequenos projetos. Eu precisaria ter, e não tenho. E, principalmente, essa parte também, como eu
falei com o Vereador Renato Cinco, para atender essa sazonalidade. Se começar a ter um novo boom
de Minha Casa, Minha Vida, imobiliário, eu vou ter uma dificuldade de atender, com a equipe que eu
tenho atualmente. O ideal seria eu ter um contrato de apoio para essa equipe, para atender essa
sazonalidade e poder acompanhar essas obras e avaliar esses contratos, porque, além dessa parte, a
gente tem uma diretoria que analisa contratos de drenagem particulares, as interferências de todas
as obras de concessionárias com as drenagens, para que não haja nenhum problema. Então, essa é
uma diretoria bem específica para esses assuntos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para fechar do Orçamento, eu queria só fazer uma pergunta
aqui sobre o gráfico.
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Estamos entendendo que o gráfico está puxando desde 2006 até 2019, treze anos. Uma primeira
pergunta, do ponto de vista técnico: os valores estão atualizados pela inflação, ou são valores
absolutos?
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – São valores absolutos. No caso, até 2018, o que foi mantido de
empenho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo. Empenhado.
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – A gente tirou do Sistema SIG, o Sistema de Informações Gerenciais da
Controladoria, e é exatamente o que está empenhado, liquidado e pago até 2018.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, na verdade, é só para que... Porque isso é uma
questão importante, ou seja, se esses menos de R$ 50 milhões, aqui em 2017... deve ser alguma
coisa... R$ 30 milhões...
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Vinte e quatro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São R$ 24 milhões... Em relação a 2011, que é um pouco
menos, talvez...
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Quinze.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São R$ 15 milhões, mas a distância é maior, porque R$ 15
milhões, em 2011, era bem diferente do que é...
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – E a demanda também era menor, porque, conforme vai fazendo as
obras... Por exemplo, os reservatórios. Com isso, a gente teve uma demanda maior de manutenção.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Porque o que a gente percebe é que há uma
perspectiva de sobe e desce, aqui no início, lá no final, e você tem esse meio do caminho do pico, que
é exatamente o pico dos megaeventos.
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Isso.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, uma pergunta é: qual é a relação disso com os
megaeventos? Ou, mais especificamente: este pico aqui tem a ver com a questão dos reservatórios,
da Praça da Bandeira etc.?
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – É, tem a ver com essas grandes obras. Foi exatamente esse período
em que a gente teve mais investimento e onde se correu para poder executar. Então, a obra andava a
todo vapor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para poder dar conta dessa história do que são os chamados
megaeventos, inclusive, esse pico aqui em 2013 e 2014, não é isso?
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo.
Ainda há mais alguma pergunta sobre Orçamento, Vereadora Teresa Bergher?
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Eu queria só fazer uma colocação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Claro.
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – É para a Teresa, quando ela falou sobre o que está liquidado.
É porque a gente precisa ver o Orçamento, a execução como um todo. Então, para eu poder executar
uma despesa em um ano, eu preciso fazer o empenho todo daquela despesa, o valor previsto para
aquilo, e a liquidação é um passo depois. O Orçamento abriu em março. A gente teve toda essa
demanda, todo esse contratempo de o crédito poder ser liberado. Porque, o que acontece? O nosso
Orçamento, para investimento principalmente, ele vem contingenciado, e a gente precisa fazer um
processo para alocar o recurso naquele subtítulo daquele investimento.
Então, hoje, nós temos empenhados R$ 90 milhões, no Programa 0097, contando a manutenção e os
investimentos. A liquidação depende agora de os fiscais vistoriarem, medirem, para poder fazer todo
o trâmite da nota de fatura, enfim, para poder liquidar. Por isso, o valor da liquidação está abaixo. Mas
isso, a gente praticamente está com todo o Orçamento para controle de enchentes atendido... Que a
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gente precisaria, inclusive as emergenciais, que já estão na fase da reserva, de cerca de R$ 15
milhões, ou seja, além desses R$ 90 milhões, a gente teria mais R$ 15 milhões para serem
empenhados, que está só na fase de análise, para poder fechar os contratos.
Então, olhar só a liquidação é um pouco complicado. Teoricamente, a gente já tem o orçamento
comprometido e reservado para... atendendo às demandas deste ano para o programa.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É porque já estamos entrando em junho.
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – É, mas o orçamento abriu só em março, não é? Então, a gente vai
liquidando até janeiro...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É, mas são R$ 108 milhões e, até o momento, são apenas
liquidados R$ 11 milhões.
A SRA. JANAÍNA RODRIGUES – Sim, mas é porque também... É um processo, enfim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, acho que a gente tem uma situação aqui que é
fundamental, que é essa questão das contrapartidas da Prefeitura que não foram feitas e que se
perdeu recurso por conta disso.
Há uma perspectiva de uma questão ao longo do tempo de não ampliação dos recursos para a
Rio-Águas, ou seja, o gráfico, mesmo que a gente exclua esse momento de pico, há uma lógica de
manutenção, e com uma questão de demanda cada vez maior na cidade.
Portanto, temos um problema orçamentário real aqui, mesmo que... Real, concreto, que está
acontecendo aqui nessa situação. Mas eu queria tentar, se a gente puder superar, eu queria passar
para outras questões com relação a isso... Pois não.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Não perdemos recurso, não. O que aconteceu... Recursos continuam
ainda no contrato. Só que eles foram postergados porque não tinha contrapartida naquele momento.
A gente não perde o recurso. Como é financiamento, é um contrato que vamos pagar, a Prefeitura
paga por ele também, tá? Não é fundo perdido, tipo OGU...
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Então, naquele momento, tanto que colocamos as obras de novo nas ruas, tanto dos quatro rios que
ficaram faltando naquele momento e estamos executando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, é o da Bacia de Jacarepaguá?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Da bacia. É, como o senhor colocou... Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa é uma situação que é real, em que faltou a
contrapartida.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Exatamente, mas não foi... Não perdemos os recursos do Governo
Federal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado ao senhor pelo esclarecimento...
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – E só um último ponto, que me perdoe aqui, que não colocou.
Tivemos este ano, a Rio-Águas, de fato, cinco emergências graves no Rio de Janeiro, com
afundamento de ruas... Vocês presenciaram. Manoel de Abreu é uma muito crítica, próxima ao Rio
Joana.
Então, isso daí levou agora à Rio-Águas ter que aportar – a Prefeitura para a Rio-Águas – mais R$ 15
milhões no seu orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aproveitando que o senhor fez esse esclarecimento, eu
queria entender melhor a situação lá do Jardim Maravilha.
Existe uma carta... ou seja, já está habilitada, mas qual é a situação, portanto, ali do Jardim Maravilha,
especificamente do ponto de vista do que falta, do que a gente tem que conseguir de recurso, qual é
o próximo passo, o que é que está faltando, qual é o problema, qual é a questão, por que não houve
ali antes, para antecipar a situação catastrófica que a gente teve no Jardim Maravilha?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – É... Bem, Vereador, o Jardim Maravilha é uma área... Talvez
seja a área mais problemática da região da AP-5, da região de Guaratiba. É um dos maiores
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loteamentos; o maior parcelamento, talvez, aqui da nossa região, uma área extensa e muito antiga.
Remonta ali, aquele parcelamento, salvo engano, a 1930, 1950, não é?
É uma região, de fato, frágil. Ela fica ao lado do Rio Cabuçu-Piraquê, que é um rio... uma bacia de
aproximadamente 100 km², que drena boa parte da região de Santíssimo, Campo Grande... Uma das
bacias mais importantes da região da AP-5, não é? É uma região muito baixa. E as pessoas, de
alguma forma... Em função da legislação naquele momento, houve o parcelamento daquele
loteamento, a divisão entre lotes, e não houve de fato a urbanização das ruas da forma que deveria
ser feita, como é feita num empreendimento hoje.
Quando alguém pega uma região e faz um parcelamento, um loteamento, a obrigação é urbanizar as
ruas, dotar todos os sistemas de infraestrutura e vender para que as pessoas façam casas ou
prédios, enfim. Naquele momento, a legislação era diferente e muitas daquelas pessoas compraram
esses lotes, e as ruas não foram urbanizadas.
Enfim, isso é um problema que a Prefeitura vem enfrentando. Na década de 1990, a Prefeitura fez
uma intervenção, salvo engano, pela RioUrbe junto com a SMH e fez uma urbanização de uma parte
mais alta do Jardim Maravilha.
Naquele momento – na década de 1990, 1996, por aí –, foi identificado que toda a região da parte
baixa estava sujeita às inundações do Rio Cabuçu-Piraquê; que cheias seriam mais frequentes, ou de
alguma magnitude, de forma que causariam transtornos, lâminas de inundação; então, que não seria,
naquele momento, adequada a ocupação daquela região, não é?
Então, foi delimitada uma mancha de inundação, e essa intervenção de urbanização foi feita no limite
dessa mancha, onde havia as condições técnicas para que aquilo fosse executado.
Naquele momento, toda essa região mais baixa, não sei se todos conhecem aqui, praticamente em
direção à Avenida das Américas, a ocupação era muito pouca. A gente tinha poucas unidades e a
orientação era que se controlasse aquela ocupação de alguma forma e aquilo de uma forma que
fosse uma área de espraiamento daquela região e que se mantivesse aquilo daquela forma.
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Enfim, ao longo do tempo, aquela região foi sendo adensada e a gente percebe nitidamente, com a
chegada da TransOeste, do BRT naquela região, em torno de 2010, 2011, houve um boom, aquela
região toda cresceu absurdamente em termos de edificações, e a gente hoje se depara com muito
mais pessoas na mancha que estava demarcada como área imprópria para se morar, de certa forma.
Por quê? Para que a gente pudesse ter condições de ocupar, nós precisaríamos aterrar aquela região,
como foi feito em grande parte da cidade.
Existem os estudos que se chamam cota de arrasamento. Você define uma cota em função dos
níveis de cheia e você executa uma terraplanagem e coloca aquela área, aquele empreendimento na
cota adequada. É assim que acontece no Rio de Janeiro e em todo o mundo. E, naquele momento, a
gente precisaria fazer isso.
Enfim, hoje, existe uma quantidade imensa de pessoas nessa região da mancha, e até pelo nosso
histórico, a gente percebe que, quando a gente pensa em preservar e não dar um uso, a história nos
mostra que acaba tendo alguma ocupação, uso indevido, seja assim nas FNAs, nas margens do rio.
Então, isso é uma proposta que a gente vem assumindo de um tempo para cá e com o objetivo de, de
alguma forma, dar algum uso para aquela região.
Então, isso é um alinhamento que se tem, junto com uma política de urbanização, de criar parques,
que aquilo, de alguma forma, seja integrado, tenha um uso, que não fique simplesmente lá
delimitado como uma área que parece ser de ninguém.
Então, a gente fez uma avaliação, fez um estudo em relação a isso. É um estudo complexo, criando
um parque naquela região, mantendo, sim, áreas que precisam ser espraiadas para a gente diminuir
essas lâminas de inundação, e que a gente possa, de alguma forma, realinhar essa mancha de
inundação e garantir, reestudar um pouco mais, que a gente não precise remover tantas pessoas da
forma que havia da mancha original.
Então, é essa a nossa proposta, que a gente encaminhou para o Ministério das Cidades na época, nós
fomos habilitados. Tem também a previsão, toda uma revisão de hidrologia e de modelagem
matemática daquele rio, que vão ratificar todas essas cotas de inundação, e a proposta de a gente
desenvolver ali um parque. Um parque com as outras... Não é um parque extremamente denso, com
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vários equipamentos. Algo visando mais à questão da garantia das áreas de espraiamento e de uma
contemplação da forma do meio ambiente multifuncional. E que a gente, de alguma forma, possa
fazer uma barreira para que as pessoas não continuem caminhando em direção à calha do rio, que é
de fato, por definição, uma área imprópria para a gente ocupar.
Essa é o que a gente tem de proposta para lá. E a gente está disponível também, não é, Marcelo?
Apresentar é um trabalho muito interessante do ponto de vista de drenagem, do ponto de vista de
urbanização, e a gente encaminhou, e eu acho que, tendo em vista a qualidade da proposta, a gente
foi habilitado junto ao Ministério.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é o montante de recursos para essa obra e, quando for
liberado, qual é o planejamento de prazo para a execução disso?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Como eu coloquei, a gente tem, hoje, exigências muito
maiores de colocar isso. Como é uma intervenção, uma proposta de intervenção multidisciplinar, não
é simplesmente uma questão de drenagem ali, Vereador, a gente tem toda uma questão fundiária,
geotécnica e estrutural, e isso perpassa um pouco as atribuições da Fundação, e toda a capacidade de
mobilização para se executar uma obra desta, tendo em vista o que a gente precisa de detalhamento
para colocar isso. A nossa proposta inicial, isso também tem sido uma orientação do Ministério e da
Caixa, é que sejam liberados primeiro recursos para que sejam executados projetos básicos e
executivos de uma forma eficiente.
Então, essa nossa carta é em torno de R$ 8 milhões – não é, Adriana? – que é o primeiro passo para
a gente redefinir essa intervenção.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São R$ 8 milhões para fazer o projeto básico. E a previsão
desse dinheiro que é recurso da Prefeitura ou há perspectiva de que... É fundo da Caixa Econômica?
Noventa e cinco, Caixa. E aí, é para fazer o projeto?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O planejamento de tempo para fazer esse projeto?
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O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Qual é o cronograma, Adriana? Acho que são 12 meses, se
não me engano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um ano para fazer o projeto?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Exato!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí, obviamente, depois o cronograma...
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Exato! Aí, a gente vai... recursos para...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Mas, arrumando os 5% da Prefeitura, o da Caixa ainda
estará em processo de estudo? Ou, tendo os 5% da Prefeitura o dinheiro da Caixa sai?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Do ponto de vista da Engenharia, já houve a avaliação da
nossa nota do...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, precisa da nota, não é?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Mas, do ponto de vista de análise da engenharia...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, como a gente explica para os moradores lá do Jardim
Maravilha que o problema é a nota? Mas, está bem. Entendido.
Penso que das chuvas recentes da cidade, aquelas imagens do Jardim Maravilha são um ponto
impressionante! Portanto, desse ponto de vista, a gente volta a essa questão de que são obras de
prioridade e como a gente vai definindo as prioridades.
Vou fazer uma pergunta correlata que nos chegou e queria saber a possibilidade de vocês
responderem. Depois, gostaria de falar sobre manutenção, monitoramento dos corpos hídricos e do
plano de manejo. Mas, antes, uma pergunta para fazer a passagem: Vocês estão conscientes da
situação do Museu do Pontal que sofreu sete inundações nos últimos oito anos. As inundações
começaram quando foi iniciada a urbanização do entorno do seu prédio. A urbanização foi aprovada
pela Prefeitura que já reconheceu a sua responsabilidade. Assim, cedeu um terreno e parte dos
recursos para fazer a obra de uma nova sede. Ocorre que a obra está parada e precisamos de dois
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posicionamentos do município: A retomada da obra da nova sede e a limpeza dos canais do entorno
do museu, que se encontram totalmente assoreados, para evitar novas inundações. Houve enorme
perda de acervo de um dos maiores museus de arte popular do Brasil! Vocês estão cientes disso? Há
alguma coisa, da Rio-Águas, para resolver essa segunda parte que é a limpeza dos canais do entorno
do Museu do Pontal?
O SR. WILMAR LOPES – Fui gerente de obras na região da AP-4. O Museu do Pontal é muito antigo,
era um prédio histórico, tombado. É daqueles prédios que foi construído de forma indevida, ou seja,
fora da cota ideal. Quando ele sofre alagamento, não é pelo assoreamento dos canais, muito embora
ali ocorra assoreamento e a gente faça algumas intervenções. A gente, inclusive, tem um
equipamento que fica o ano inteiro na praia para manter o canal aberto. O que acontece, é que num
momento de maré alta, o mar adentra do canal de Sernambetiba e isso influencia. E é sempre nesses
dias que alaga o Museu do Pontal. Eu acho que, em função disso, a Prefeitura fez um acordo com o
gestor do Museu para construir em outro lugar. O ideal é ele ir para outro local. Aquele local, na cota
em que ele está instalado, é inviável.
É mais ou menos o que acontece no Jardim Maravilha e em Rio das Pedras. Há alguns locais na
cidade que ou é muito caro ou realmente não é o local ideal para se implantar moradias! Eu havia,
inclusive, escrito aqui e quero ver se o Marcelo quer falar. Uma das coisas que talvez tenha mais peso
do que a falta de investimento e manutenção, e a gente também tem esse limitador. Se a gente não
tivesse limites, eu dragava, não vou dizer todos os dias, mas eu posso dragar hoje, chover amanhã e
ficar do mesmo jeito e eu tenho que voltar a dragar amanhã.
Esse serviço de manutenção é preventivo e corretivo. Mas, há falta de política habitacional! As
pessoas não têm recursos e acabam indo para terrenos que são, às vezes, abandonados justamente
por haver a necessidade de um custo maior de implantação e os proprietários acabam por abrir mão
desses terrenos. Essas pessoas, então, de uma forma inclusive incauta, por falta de conhecimento ou
por pura necessidade, acabam se instalando aí.
Essa falta de política habitacional...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Falta de planejamento urbano, de política habitacional,
saneamento ambiental...
O SR. WILMAR LOPES – Às vezes, o planejamento até existe, Vereador, mas não basta planejar! Tem
também que fazer!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sem dúvida!
O SR. WILMAR LOPES – Então, isso influencia bastante nos danos causados pelas enchentes e até
mesmo nas causas das enchentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, desse ponto de vista...
O SR. WILMAR LOPES – Agora, particularmente no Museu do Pontal, eles têm uma capilaridade de
influência muito grande.
O SR. PRESIDENTE TARCÍSIO MOTTA) – O que é muito importante!
O SR. WILMAR LOPES – Eles têm o nosso telefone, têm o meu telefone direto e de todos os outros
engenheiros que atuam na área. A gente sabe imediatamente quando está acontecendo lá. Todos os
últimos registros foram questões de maré alta e de ressaca.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não foi devido ao assoreamento do rio?
O SR. WILMAR LOPES – Não, não foi devido ao assoreamento do rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De qualquer forma, fica o pedido para dar uma reavaliada
nessa situação, e eu acho que a gente podia aprovar, pela CPI, mais um ofício à Prefeitura para
perguntar por que a obra do novo prédio está parada, qual é a previsão, e solicitar imediata retomada
das obras do prédio novo do Museu do Pontal mais rapidamente possível. Os senhores vereadores
concordam com essa proposta?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Concordo.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sim, concordo.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, depois, a gente vai pegar essa questão da... Que aí, é
óbvio, a retomada da obra não é função da Rio-Águas.
Vamos lá, tentando seguir adiante nas perguntas. A responsabilidade sobre a manutenção dos
corpos hídricos da cidade é da Rio-Águas? Porque até nas falas de vocês está uma questão de que às
vezes tem Inea, tem a questão do que é a legislação... A questão do domínio estadual etc. Quais rios
estão sob a responsabilidade de vocês e quais não estão? Os rios e bacias do estado no Plano
Municipal de Saneamento Básico são de responsabilidade da Rio-Águas?
Então, perguntas a respeito disso.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Bem, vamos como colocar aqui que pela legislação não
existe um rio municipal: ou o rio é estadual, ou o rio é federal, então, se ele corta dois estados ele é
um rio federal e ele é um rio estadual.
A Rio-Águas existe desde 1998, e a gente, entendendo que o saneamento e a questão da ocupação do
solo e da gestão do território é uma questão da Prefeitura, de alguma forma, atuava na parte da
manutenção das calhas; e, na verdade, existia também a antiga Superintendência Estadual de Rios e
Lagoas (Serla) que era o órgão estadual responsável por essa atribuição. A gente convivia fazendo
essas... Sem um acordo formal, mas no entendimento que a gente trabalhava.
Em 2007, houve um convênio transmitindo, por parte do estado, toda a gestão, toda a manutenção e
a gestão dos corpos hídricos que são integralmente localizados dentro do município para a
Prefeitura, no caso, a Rio-Águas. Então, por força desse convênio, que tem validade, de tantos em
tantos anos ele é renovado, a gente atua, agora, oficialmente, nessas manutenções dos cursos,
basicamente a totalidade, tirando algumas exceções: do Rio Pavuna, onde a outra margem é São João
de Meriti, Nilópolis e tal; mas, em geral, todos os rios são de atribuição da Prefeitura.
Importante destacar que, pela legislação também, quando esse curso d’água de alguma forma passa
por terreno particular ou terreno de outras propriedades, é de responsabilidade do proprietário a
manutenção, e a aprovação de qualquer intervenção nessa calha deve, sim, ser licenciada pelos
órgãos competentes. É assim que acontece no licenciamento, a gente procede as demarcações de
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faixas, onde são demarcadas as FNAs ou FMPs, independente do caso. Essas áreas continuam sendo
áreas que a gente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se o senhor puder definir o que são as siglas que o senhor
acabou de falar, por favor?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – As FNAs são Faixas Não Edificantes, faixas que a gente não
poderia edificar e que, em geral, têm um viés de proteção das margens e manutenção desses cursos
d’água. As FMPs são faixas que, em geral, têm função ecológica, por quê? Essa legislação remete ao
Código Florestal, e a gente tinha como FMP mínima que limita as construções, a utilização dessas
áreas nos cursos d'água, a 30 metros. E, aí, a gente imagina aqui que nessas áreas urbanas manter
30 metros seria algo inviável, porque a gente já tem uma cidade consolidada, e acontecia o caso de
simplesmente ter uma pessoa lá e foi licenciada em 1950, talvez, e, agora, é uma pessoa que foi lá e
queria regularizar sua casa com a legislação não poderia, porque ali...
Houve um impasse em algum momento no sistema da cidade e, aí, se fez um Decreto Estadual que é
seguido pelo estado, pelo Inea, na demarcação e a Prefeitura também utiliza esse decreto que a
gente demarca faixas para áreas urbanas, faixas menores. E que isso precisa ter uma avaliação do
ponto de vista ambiental, saber se existe algum tipo de vegetação, algum tipo de fauna que
caracterize um potencial, a possibilidade de utilização ou de algum valor. E, caso não aconteça, a
gente demarca as faixas, que são faixas de menores. Isso aí é basicamente a diferença da Faixa Non
Aedificandi (FNA) para a Faixa Marginal de Proteção (FMP). Então, em área particular, a manutenção é
de responsabilidade do proprietário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe um cadastro, um acervo cadastral dos rios e bacias
hidrográficas da cidade que descreva os limites de responsabilidade de cada um dos órgãos? Eu
pergunto isso porque no decreto que institui o estatuto da Rio-Águas, art. 5º, inciso XIII, está
exatamente isso: “reunir, manter e ampliar acervo cadastral das redes de micro, meso e
macrodrenagem do município, além das redes de concessionárias de interesse para as suas
atividades”. E aí, a pergunta sobre a existência disso, se vocês têm isso e como é que está o processo,
se não tem de fazer, etc.
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O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Bem, temos um acervo técnico, Vereador, um vasto acervo
técnico. Nós temos as restituições, são os mapas que demonstram essa hidrografia, toda a rede
hidrográfica. São restituições feitas por meio de voos que geram as bases digitais, onde então são
feitos os planejamentos.
A gente também tem hoje uma plataforma integrada que, salvo engano, é o Sistema de Informações
Urbanas (Siurb), onde a gente integra todas as informações georreferenciadas de todos os órgãos da
cidade, tanto a parte da hidrografia como as informações dos lotes de áreas de parque, de
propriedades privadas. Existem todas essas camadas que vão sendo atualizadas nesse sistema único
chamado Siurb.
É claro que a gente tem o nosso sistema, o mapeamento dos cadastros. Não tem isso de uma forma
digitalizada e também para toda a região da cidade, porque há regiões de ocupações muito antigas.
Então a gente, de fato, não tem essas informações de todo o território da cidade. Ao longo do tempo
a gente vem completando e trabalhando nessas informações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É porque nessas duas sequências de perguntas, o que me
parece é que temos essa situação sobre essa questão dos rios, etc. De quem é a responsabilidade,
como é que é, e como é que a gente vai definir isso? Mas há uma lógica de uma relação entre os
entes e, do ponto de vista da questão da drenagem, do uso do entorno e tal, e do acervo de
conhecimento sobre isso, algo muito necessário para que a gente possa planejar daqui para a frente.
Então, acho que fica, talvez, a necessidade que a gente pense, inclusive, em recursos, em gente
técnica, para esse tipo de coisas. A gente volta àquela pergunta sobre a possibilidade de gente para
poder tocar e fazer esse tipo de situação importante. O estatuto da Fundação diz também no inciso
XV, do mesmo artigo, que um dos objetivos do Rio-Águas é: “exercer, em sua área de atuação
específica, o poder de polícia de competência do município”.
A fiscalização vem sendo realizada conforme a necessidade? Nessa questão do poder de polícia, os
senhores consideram o número de fiscalizações e vistorias realizadas satisfatório?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Bem, a gente tem um território grande, é uma região, um
território bem grande para a gente fiscalizar. Dentro dessa demanda de solicitação de pessoal, talvez
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seja uma das carências que tenhamos em termos de fiscalização nessa área. Mas, em geral, a gente
vem atuando junto com o Meio Ambiente também. É função do Meio Ambiente, também, preservar
as faixas.
A gente tem atuado nas notificações e nas demandas que nos chegam pelos diversos órgãos e
também pela Justiça, seja pela Defensoria, pelo Ministério Público, e é isso, a gente vem atuando. É
claro, o importante é observar. Como eu falei aqui, a gente tem, de fato, um passivo de pessoas, uma
questão da política habitacional, o que a gente tem feito tem relação com a política habitacional. A
gente tem feito vistorias, o Tomas está aí ao seu lado, a gente tem acompanhado. São muitas
pessoas que, de fato, estão em áreas irregulares, e a gente também sabe que não consegue resolver
isso de uma hora para outra, a gente precisa fazer um planejamento e uma intervenção e, é claro,
dentro das possibilidades, sabendo da dificuldade de se remover, de todas as questões que afetam a
moradia, a identidade que a pessoa possui com aquele lugar. Tentar manter essas pessoas lá, é o que
a gente busca fazer.
É claro que hoje precisamos seguir um arcabouço legal, que nos rege – o nosso processo de
fiscalização e de licenciamento –, e que, de certa forma, não conseguimos fugir muito disso,
Vereador. Tem uma questão legal de legislação e de diretrizes urbanísticas, que precisamos definir e
olhar pontualmente em cada local. Enfim, eu acho que, de alguma forma, temos atuado nessa área a
contento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. Deixa-me tentar entender. Ainda nessa sequência
de perguntas aqui, para que eu possa entender melhor. A manutenção dos rios, dragagem e etc., e
também o uso do solo no entorno são uma atribuição da Prefeitura? Essa história de o rio ser
estadual, da coisa toda... É isso, não é? Porque essa é a pergunta-chave: qual é a função da Prefeitura
diante dessa questão da manutenção e do monitoramento dos corpos hídricos? Essa é uma função
da Prefeitura?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Sim. A política territorial, a ocupação do solo é de fato da
Prefeitura dentro...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dragagem?
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O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Dragagem dos rios que hoje, por força de convênio estadual,
são de nossa atribuição. Sim, essa atribuição foi transmitida à Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está ok.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Então, à medida que esse convênio, por algum motivo, for
cancelado pelo governador, essa atribuição retorna, porque, pela base legal, é atribuição do estado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas, por enquanto, há o convênio e a dragagem. Está
ok, é função. Porque a gestão compartilhada está prevista, inclusive, na Lei das Águas, e é por isso
que o convênio é possível e legal.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Sim, no Comitê de Bacias e tudo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. A auditoria operacional que está em curso no
Tribunal de Contas identificou em seu relatório técnico que entre todas as medidas previstas no
Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais – e nós tivemos aqui uma apresentação sobre isso –,
apenas as medidas relacionadas ao sistema de macrodrenagem da Bacia do Canal do Mangue, os
reservatórios profundos da Praça da Bandeira, da Praça Niterói, da Praça Varnhagem e o desvio do
Rio Joana foram executados. Por que apenas essas obras foram executadas e aqui os senhores
estavam falando em outras obras?
Então, precisamos entender por que a auditoria do TCM não está conseguindo perceber e, aí,
perguntar de fato por que outras obras não foram executadas, por que as obras são relacionadas a
esses piscinões olímpicos e, além dessas ações, que outras obras previstas no plano diretor estão
sendo executadas. Ou seja, falar um pouquinho sobre que obras foram ou estão sendo executadas. O
Vereador Renato Cinco tem perguntas sobre o Plano Diretor também.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só para complementar, eu queria entender por que o Plano
Municipal de Manejo de Águas Pluviais não está divulgado na íntegra na internet. Inclusive, a gente
teve dificuldade de conseguir acesso ao plano. Eu queria saber também se as obras que estavam
previstas no plano e não foram realizadas foram responsáveis por mortes e desastres este ano aqui
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no Rio. Aliás, a gente já conseguiu o Plano? Não? A gente gostaria de ter cópia do Plano. E acho que a
sociedade deveria ter acesso via internet.
O SR. PAULO FONSECA – Nós temos o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais que foi iniciado em
2009 e concluído no final de 2013. Foi um plano piloto, um plano pioneiro. Ao longo deste, várias
ações e vários estudos foram feitos na grande maioria das bacias hidrográficas com algumas
pequenas exceções de estudos que já haviam sido consolidados e de pequenas bacias que eram
bacias em área de preservação permanente.
O Plano Municipal de Saneamento em Drenagem e Manejo de Águas Pluviais se baseou no Plano
Diretor de Manejo de Águas Pluviais. Tiveram avanços e atualizações nesse plano e ele está
divulgado na internet. Se digitar “Drenagem e saneamento de águas pluviais Rio de Janeiro”, vem um
“pdf” em que está escrito que se baseia no Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais; quer dizer se
baseia, tiveram várias pequenas alterações, porque já tínhamos o plano inicial que era recente, tinha
terminado em 2013 ou início de 2014 – se não me engano foi final de 2013. E o Plano de Saneamento
Básico na componente drenagem e manejo de águas pluviais, que é a componente que faz parte da
Lei do Saneamento de 2007, está divulgado sim. Você digitando no Google, não sei o endereço
eletrônico, mas, pelo menos, até pouco tempo você digitando Plano de Drenagem e Saneamento
Básico Rio de Janeiro...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Temos acesso ao Plano Municipal de Saneamento Básico
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, mas a nossa dúvida é por que o Plano Diretor... Por
que esse é baseado no Plano Diretor, mas o Plano Diretor não achamos. Achamos alguma coisa
baseada com modificações, mas quando queremos saber quais são essas modificações, não temos o
documento original para poder saber quais modificações foram essas e para poder fazer a cobrança.
Queria, inclusive, que pudesse explicar que 2009 a 2013, ou seja, o Plano Diretor se encerrou em 2013
e não temos um Plano Diretor agora? Eu queria entender essa relação.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Só para darmos uma resumida, Vereador, o Plano Diretor
existe, está lá, é porque são inúmeros volumes que, talvez, tenhamos dificuldade em colocar, de
certa forma, na internet, mas está disponível no nosso arquivo técnico.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa dificuldade é técnica, orçamentária, qual é a
dificuldade?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – É de tamanho do...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tamanho não é um problema.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Nós, de alguma forma, não temos nenhum problema em
disponibilizar. A questão do Plano de Saneamento, só para organizarmos, é basicamente um resumo
do que foi o plano. E aí, de alguma forma, colocarmos um texto tão longo... Se a pessoas, de alguma
forma tem interesse em se aprofundar, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A relação está muito tranquila, mas quando ouvimos do
próprio TCM que também não tinha, começamos a ter problemas, porque ouvimos de pesquisadores
que o TCM não tem e nós não achamos, parece-me que é pouco... Na lógica, inclusive, da
transparência pública. O plano tem que estar lá, é grande, não vou conseguir imprimir na minha casa,
já entendi, mas que ele esteja acessível para que possamos avaliar. Ele é o Plano Diretor. Ter um
resumo não é suficiente para uma série de coisas, porque no final das contas a existência... E é um
plano pioneiro, que bom que tem, que importante. Ninguém está aqui menosprezando o trabalho de
quem fez e construiu, só achamos muito estranho e estamos fazendo a requisição que parece que
será entregue hoje o ofício já com uma cópia do plano, que bom, mas também que tenhamos isso
online para que possa ser analisado por toda a sociedade, para que possamos pensar... Por exemplo,
eu sou professor e o Plano Municipal de Educação aprovado nesta Casa tem que virar um parâmetro
para que possamos cobrar do Poder Público, como um plano de estado, e não plano de governo, para
que os próximos prefeitos que venham possam cumprir aquilo que está lá. Isso é decisivo para uma
lógica de transparência e participação, até para que vocês como técnicos, como são técnicos de
Estado e não funcionários de um governo específico, precisam ter autonomia para dizer o que está e
o que não está no plano. Aí passamos para outro ponto, quer dizer, no plano e não no resumo, têm
prioridades estabelecidas, metas de longo, médio e curto prazo? Não têm? Não conseguimos nem
avaliar esse tipo de situação. Por isso a pergunta e a insistência nessa história. Queremos o plano e
queremos inclusive colocar no site da própria CPI. Vamos divulgar esse negócio!
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E aí, repetindo, tem uma pergunta aqui. No Plano Diretor, existe algum nível já... Você mesmo falou,
Wanderson, que vocês tão fazendo um trabalho de hierarquização, mas não existia nenhum tipo de
hierarquização no Plano Diretor das ações previstas para serem colocadas? Não existia, vocês estão
partindo do zero? Vocês estão partindo do zero na definição dessa questão da prioridade?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Não, Vereador, é porque, dentro do Plano, ele foi subdividido
em bacias. Então, você tem lá a relação de intervenções para aquela bacia. Então, você tem os
estudos de diagnóstico, concepção, estudos de alternativas; e você tem as relações de intervenções
para aquela bacia. O que eu digo é: não existe um cruzamento para todas as dezenas, ou talvez
centenas, de intervenções que existam dentro desse Plano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Nem dentro da bacia, nem entre bacias? Ou seja, a
prioridade não existe no Plano? A pergunta é essa.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Isso, não houve, não existe isso dentro do Plano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para eu saber, lá em 2009, por exemplo, se a prioridade teria
sido fazer alguma intervenção no Jardim Maravilha, nesse processo que você diz que vinha desde
1930 etc., ou fazer uma intervenção em Jacarepaguá, no Plano não existe nenhum tipo de
hierarquização sobre isso, nem de planejamento sobre... Nessa lista de obras, quais eram mais
emergenciais? Quais eram de longo prazo etc.?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Não, existiam essas relações, só que, como a gente colocou
aqui, Vereador, nem todos. Entramos mais detalhadamente em algumas bacias, porque uma das
coisas, uma das dificuldades foi que o Plano pegou todas as bacias. E, talvez, na próxima, na revisão,
que é algo que a gente deve fazer em breve, que a gente trabalhe em bacias específicas, não é?
Porque aí a gente pode, de alguma forma, olhar de uma forma mais detalhada cada bacia, dentro das
suas prioridades.
Então, isso tem, a relação das intervenções elencadas por bacia – muitas delas com orçamento, com
estimativa orçamentária –, mas nem todas chegaram a um nível de detalhamento desses. Então,
porque não era de alguma... Quer colocar, Paulo?
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E, aí, uma das questões da matriz que a gente começou a trabalhar era a questão orçamentária. Isso
também entra como um peso para definição, porque também tenho que definir entre obras grandes,
médias e pequenas. Porque, senão, nunca consigo fazer uma obra pequena se eu botar todo mundo
no mesmo bolo.
Então, isso é uma metodologia que a gente tem tentado avançar nisso, lá... Mas a gente precisa
avançar nas estimativas e na definição da complementação das informações lá. Quer colocar alguma
coisa?
O SR. PAULO FONSECA – Quero, sim. O Plano previu diversas estimativas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Precisa identificar? Identifique-se de novo.
O SR. PAULO FONSECA – Paulo.
O Plano contemplou diversas... Ele contemplou as bacias hidrográficas e contemplou diversos
estudos de alternativas. Então, teve bacias hidrográficas com estudos de alternativas que tiveram
uma estimativa orçamentária, tá?
O que quero dizer é que o Plano... Vamos lá: a maioria do trabalho do Plano foram estudos, não é?
Foram feitas estimativas orçamentárias por bacia hidrográfica, tá? Então, por exemplo, tanto que, só
para ilustrar, o projeto de controle de enchentes da Bacia do Canal do Mangue foi baseado,
inicialmente, no Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais e no Plano de Saneamento – só um
exemplo, não é?
Então, lá está elencado, mas são estudos. Não têm um nível, vamos dizer assim, de um detalhamento
maior, porque são estudos, mas têm estimativas orçamentárias em alternativas, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É porque... Sigo nessa pergunta para poder entender melhor.
Por exemplo: se no Plano Municipal de Educação diz: “Nós definimos ouvindo os técnicos, quem
entende do assunto, os próprios profissionais da educação”. E, depois, passando aqui, pela Casa –
uma proposta que vem do Executivo passa por aqui. É um plano. Está lá escrito que “chegamos à
conclusão de que é preciso que todas as crianças estejam em horário integral”. E aí há o
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planejamento sobre “precisamos fazer isso em 15 anos”, “para isso, precisamos de um orçamento”.
Isto está lá estipulado: prazo e a questão orçamentária. Agora, a questão sobre prioridades – o que é
mais urgente fazer, por que vai atender –, isso me parece algo inerente de qualquer plano desse tipo.
Ou seja, a gente vai começar por onde, não é?
E, aí, a pergunta que fica é: se não existe essa hierarquia, hoje, como é que têm sido tomadas as
decisões políticas sobre onde fazer a intervenção primeiro, em uma situação que não é o mundo
ideal, de escassez de recursos etc.? Sobre qual é, como é que tem sido feita a definição das
prioridades? Quem é que tem tomado a decisão para: “Faz essa obra agora e não aquela”? De onde
parte a decisão sobre isso?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Bem, Vereador, fizemos esse trabalho de hierarquização, como o
Wanderson colocou. Fizemos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está em curso. Não é isso?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Isso. É um trabalho que começou a ser elaborado com o outro
presidente, o Cláudio Dutra, e a equipe que estava trabalhando fez uma montagem, essa montagem
de priorização, colocando quem tem projeto; quem tem orçamento; qual o bairro da cidade;
população; se tem reassentamento, se não tem. Então, são vários tópicos abordados para poder
fazer uma hierarquização.
Essa hierarquização, sendo montada, é encaminhada – ainda não encaminhamos ainda – para o
nosso Prefeito. Mas a Rio-Águas está preparando esse ponto e estamos continuando – até porque fez
a mudança da gestão.
Mas temos esse ponto, e ele encaminha de acordo com a necessidade da cidade; onde a cidade tem
problemas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas como é que define? A pergunta é o que foi feito até aqui.
Estou entendendo que estão fazendo uma hierarquização. Certo? Mas como é que era decidido até
aqui? Ou seja, se não há a hierarquização, quem é que toma a decisão de que vamos gastar no
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Piscinão Olímpico e não no Jardim Maravilha? Quem é que tomou essa decisão? Essa decisão é
técnica ou política?
Esta é a pergunta: a decisão tem sido técnica ou tem sido política? Porque, se a gente não tem no
plano uma hierarquização, como é que está sendo feita a decisão? Quem é que decide onde vai
aplicar o recurso, em que área, para fazer que obra?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – É. Por exemplo, na Praça da Bandeira, foi identificado um problema
muito grande, que eram as inundações. Então, foi uma área totalmente técnica para qualificar. Tanto
que a Praça da Bandeira, depois da construção do piscinão, do reservatório, ficou boa. Ela foi...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ninguém está criticando que a obra seja necessária. A
pergunta é: diante do que existe, como é que se está definindo a prioridade da obra? Como é que se
está tomando a decisão? E a pergunta é isso, ou seja, o plano não tem uma hierarquia, mas tem uma
lista de obras. Da lista de obras, decidiu-se fazer algumas, porque não tinha dinheiro para fazer tudo.
Essa decisão veio de onde?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – A decisão é do Prefeito. Ele é que toma a decisão das áreas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá.
Eu queria fazer uma outra pergunta, sobre outro assunto. Está aberto o tempo inteiro o microfone.
O relatório técnico da auditoria operacional do TCM – o mesmo relatório – fala em estações de
medição danificadas ou inoperantes sem previsão de reparo. Como é que está essa situação? O que a
Fundação tem feito para reverter essa situação?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Essas estações foram implantadas ao longo do Plano
Diretor. São as estações de monitoramento. São, salvo engano, 26 estações de monitoramento – 19
estações que mediam precipitação e nível; e sete que mediam nível e qualidade da água.
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Essas estações foram implantadas com o intuito de – também uma campanha pioneira, porque a
gente não tinha esse tipo de medição aqui na Fundação – avaliarmos os eventos, os estudos
hidrológicos, todo o...
Exatamente. Avaliarmos todos os estudos hidrológicos que a gente precisaria validar em função dos
estudos das diversas bacias.
Importante colocar que isso em nenhum momento se caracterizou como um sistema de alerta. Era
um sistema simplesmente de monitoramento. Então, a gente fazia as relações de nível e precipitação
para que a gente chegasse a conclusões de mancha de inundação; pudesse calibrar possíveis
modelos matemáticos que a gente rodava em algumas... no próprio âmbito do Plano Diretor.
A função principal dessas estações era produzir dados com esse objetivo de calibração dos estudos
hidrológicos e de reavaliação dos modelos que, porventura, utilizássemos naquele momento ou que
viéssemos a utilizar. Em nenhum momento havia nenhum sistema de alerta; nenhum plano de
contingenciamento para retirada de pessoas, alertas em função de chuvas fortes. Isso nunca ocorreu.
Naturalmente, é óbvio que, ao longo do tempo, com o estudo e com a avaliação da relação chuva e
estrago; chuva e vazão ou chuva e mancha, com uma série histórica. A gente, de fato, poderia
caminhar para produzir um sistema. Era isso, em princípio, que a gente... Mas não existia nenhum
sistema de alerta, de sirene, nada nesse momento.
O SR. TARCÍSIO MOTTA – Mas, de qualquer forma, essas estações de monitoramento, mesmo sem
ser um sistema, abasteciam o Centro de Operações Rio de informações para que ele pudesse tomar
decisões.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Sim, ela abastecia informações. Basicamente, essas
informações eram armazenadas por nós e utilizadas para fazermos a calibração do sistema e nós,
unicamente... Nós utilizávamos, talvez com algum sistema de já... Começando a implantar talvez
algum sistema de alerta ou de informação, sempre associado com o Centro de Operações, alguns
rios da Bacia do Canal do Mangue. O Rio Joana, o Rio Maracanã e Praça da Mangueira.
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Por quê? Nós tínhamos obras em andamento naquela ocasião. Nós sabíamos do anseio. Algumas
obras não estavam concluídas e quisemos aperfeiçoar um plano de contingenciamento,
principalmente na Praça da Mangueira, que havia um procedimento de fechamento daquele trânsito
e de aviso da população para que evitassem perdas, basicamente perdas materiais naquela região.
Então, onde a gente, de alguma forma atuou um pouco nesse sentido, sempre associado ao COR para
a tomada de alguma orientação no fechamento da via e tal, única e exclusivamente nessa região do
mangue.
Nas outras regiões da Cidade, nós não tínhamos essa utilização. Simplesmente era uma visualização
e trabalhávamos esses dados na avaliação do pós-chuva, nas manchas de inundação e em alguns
trabalhos que eventualmente encaminhamos para os diversos órgãos.
O SR. PAULO FONSECA – Só complementando. Então, essas estações, ou seja, nós tínhamos dados de
precipitação e de nível, e o foco principal era para estudos hidrológicos, ou seja, você avaliar ali,
talvez futuramente, uma curva-chave. Curva-chave é você saber em função da altura de lâmina
d’água, do curso d’água, qual seria a vazão efetiva que está passando. Não seria simplesmente uma
vazão calculada, empírica.
A ideia era de validar, vamos dizer assim... Então, por isso, essas estações, e também nós termos
séries históricas, ou seja, começarmos a ter ao longo do tempo valores de precipitação até para a
gente poder atualizar, vamos dizer assim, ou melhorar as nossas equações de chuva, de projeto.
Porque a nós fazemos, nós calculamos os projetos de microdrenagem para 10 anos e de
macrodrenagem para 25 anos.
São baseados em equações. E o nosso intuito é sempre. Ou seja, se eu tenho uma série histórica
maior, se eu tenho novos dados, eu posso, de repente, atualizar, ou seja, posso complementar postos
adjacentes, de repente mais antigos, porque eu tinha aquele posto.
Então, também era... Ou seja, era um cunho de estudos hidrológicos.
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O SR. TARCÍSIO MOTTA – Mas nós temos, pelo menos, reportagens que saíram na imprensa dizendo
que esse sistema de monitoramento não está funcionando desde o final de 2017. Isso confere?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Sim, confere.
Nós estamos... Colocamos aqui. Essas sondas foram implantadas ao longo dos estudos do Plano
Diretor, mais ou menos, em 2011. São sondas que possuem uma vida útil pequena, relativamente,
principalmente as sondas de qualidade, que são sondas que apresentam um custo elevado.
O SR. TARCÍSIO MOTTA – Qualidade da água?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Qualidade da água.
São pontos que... São sondas que apresentam um custo alto de reposição, em torno de US$ 15 mil.
Caminhando para... Algumas dessas sondas com vida útil de cinco anos.
Nós tínhamos um contrato de operação que não previa a reposição e a atualização desse sistema,
principalmente do sistema de transmissão de dados. E, nesse período, o sistema de transmissão de
dados também evoluiu e precisamos de alguma forma fazer essa evolução também.
E nós, de alguma forma, tivemos... Esse contrato foi paralisado porque precisávamos repor algumas
dessas sondas e melhorar essa transmissão de dados.
Então, começamos um trabalho junto com o Centro de Operações, de forma que pudéssemos
identificar tecnologias que transformassem isso de uma... Fosse mais viável economicamente e que,
inclusive, pudéssemos ampliar esse sistema de monitoramento ao longo do Município do Rio.
Então, terminando um diagnóstico dessas sondas e iremos, em breve, apresentar um orçamento
para retomarmos esse sistema de monitoramento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual era o valor do contrato, esse que foi rescindido,
suspenso em 2017? Vocês lembram desse valor? Ordem de grandeza? Era um contrato de R$ 100
milhões, era um contrato de R$ 1 milhão?
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O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Não, era um contrato de R$ 500 mil no máximo, assim, ao
longo de, vamos dizer, 12...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ele foi rescindido porque... Porque você diz que tem o
problema da questão econômica, porque as sondas não poderiam ser...
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Não, porque, no contrato, era um contrato de operação e
não previa a substituição dos equipamentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os equipamentos não estavam mais sendo funcionais para
isso.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Apenas esses sete, mas... Porque a minha preocupação tem
duas questões. Uma delas é: mesmo não sendo um sistema de alerta, ele era um sistema que
enviava dados para o COR. Portanto, ele acabava servindo para o monitoramento sobre essa
situação. E ele paralisou. Nós, portanto, vivemos 2018 inteiro e, agora, 2019, e até que esse estudo
seja concluído e os recursos sejam liberados, seguiremos sem esse sistema. O que as reportagens
dizem é que o monitoramento agora é visual, a partir das câmeras do COR. E parece ser muito menos
razoável e pelo menos muito menos eficaz para monitorar a cidade desse ponto de vista.
E a segunda é que mesmo para a questão de que nós tenhamos dados de série histórica, se nós
ficarmos muito tempo sem os dados, nós podemos perder a série histórica inteira. Então, eu fiquei
muito preocupado para saber essa história. O contrato foi rescindido no final de 2017 por questões
tecnológicas e não questões orçamentárias?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Ele foi paralisado, não é? Então, ele ainda precisa ser
rescindido, mas, basicamente, por questões de que ele não contemplava a substituição desses
equipamentos que precisam ser substituídos, vereador. Não existia a previsão nesse contrato. Era um
contrato simplesmente de operação da rede existente. Então, nós paralisamos e, desde então, nós
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temos trabalhado para formatarmos um novo contrato que, de alguma forma, faça a operação e a
manutenção e que, de uma certa forma, reponha os equipamentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem uma previsão de esse estudo estar pronto?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – A gente acredita... Num mês, no segundo semestre, isso vai
estar levantado com o custo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Permitam-me só, com toda a tranquilidade do mundo, dizer,
por exemplo, que essa é mais uma das questões que, em tendo mais pessoal, esse contrato... Esse
estudo já podia ter avançado talvez. Nós temos uma situação... Nós voltamos àquela questão: o
número de técnicos é suficiente? Porque, se é final de 2017, nós vamos chegar ao segundo semestre
de 2019 para conseguir disputar recursos para poder implantar o novo sistema, e é isso. Nós não
estamos querendo jogar fora o trabalho de vocês, que me parece ser importante, a existência de um
sistema. Nós vamos fazer aqui um interrogatório sobre o COR na mesma situação. É pioneiro, é
modelo no Brasil, entre outras coisas. Mas tem uma hora que a falta de recursos começa a dar
problema daquilo que podemos agora fazer adiante. Então, por isso, eu estou perguntando e,
obviamente, tentando entender como é que vamos ficar daqui para frente com relação a isso.
O SR. WILMAR LOPES – Vereador, existe também... Isso foi meio que uma chance para um freio de
arrumação. A tecnologia muda muito rápido. Hoje, nós estamos, juntamente com o COR, tendo um...
São até termos novos até para mim, pitches, e testes com novas startups. Nós participamos, eu,
Wanderson, não sei se o Paulo, técnico... Interessaram-nos muito as tecnologias novas apresentadas,
com possibilidade de maior abrangência, maior velocidade, e até repensar se a gente não vai passar a
adotar o sistema de monitoramento, em vez de ser para estudo, para ser para ação.
Agora, eu discordo só de uma coisa, eu acho que as câmeras do COR são muito eficientes até para a
gente. Nós calibramos as nossas medidas, porque com a maioria deles, coincidia, ou pelo menos, os
pontos de maior interesse coincidiam com as câmeras do COR. Então, eles dão um balizamento
muito bom.
Nós, durante um tempo, até antes do planejamento ou da aprovação do projeto, de implantar o
projeto da Praça da Bandeira, nós já trabalhávamos com réguas de nível, que eram visualizadas pelas
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câmeras do COR, para tentar alertar antes e evitar, a ideia sempre foi evitar que as pessoas ficassem
presas dentro da enchente. Nós não vamos evitar 100% das enchentes nunca, pelas características
da cidade, das nossas chuvas, mas de minimizar o máximo possível os danos e os riscos à população.
Então, não é uma coisa a ser desprezada. As câmeras também estão melhorando muito, têm uma
qualidade muito melhor. Isso tudo faz parte, e o COR está capitaneando isso, a gente está
participando, porque nos interessa realmente aferir essas equações de chuva, que são equações
empíricas, muito antigas. A gente tem uma equação que já foi revista pelos técnicos da Rio-Águas, o
Paulo Fonseca, aqui, e a gente pode chegar a equações mais específicas para cada microrregião, para
cada microbacia, porque hoje elas abrangem grandes bacias. Essa é a ideia.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Aproveitando, Vereador, essa parada, podemos dizer que nós
também estamos reavaliando os pontos. O Jardim Maravilha, naquele ponto específico, nós não
tínhamos uma câmera lá, a nossa câmera era na Michelin, que também ajudava. Então, um dos
monitoramentos será a revisão dos pontos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou aprendendo muito com as falas de vocês aqui! É
claro que os sistemas vão se modernizando, porque a gente vai conhecendo melhor a cidade, a gente
vai entendendo que a cidade vai expandindo, que os problemas vão mudando de lugar, a tecnologia
vai modificando etc.
A nossa preocupação aqui, agora, é de fato um contrato que existia e que cumpria uma determinada
função, e agora são duas: uma de enviar informações e outra de dados históricos para essas
equações, e que paralisou em 2017. Trata-se apenas da preocupação sobre a continuidade do serviço
e a preparação da cidade.
Eu acho que aprendi muito aqui e penso que é útil para a gente avaliar no relatório qual é o nível de
recomendação de expansão desse tipo de sistema que a gente faz, de continuidade. A nossa
preocupação o tempo inteiro é como é que a gente planeja a prevenção do que virá daqui para frente,
e esse é um elemento decisivo para o que a gente vai fazer agora.
Há duas outras sequências de perguntas. A primeira delas diz respeito à questão, novamente, da
relação entre entes federativos. A questão é a seguinte: Em 28/02/2007 foi celebrado o Termo de

A2-0381

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações entre o Estado do Rio de Janeiro, a Companhia
Estadual de Águas e Esgotos e o Município do Rio de Janeiro. Esse Termo diz que a Rio-Águas deve
atender às favelas com esgotamento sanitário e drenagem. Mais tarde, em 2011, foi definido que as
favelas beneficiadas pelo PAC e pelo programa Morar Carioca seriam atendidas com esgoto da
Cedae. Desse ponto de vista, considerando a responsabilidade da Rio-Águas sobre serviço de
drenagem e ainda o esgotamento de um grande número de favelas e em que muitas favelas uma
mesma rede acaba atendendo os dois serviços, como é que está a atuação da Rio-Águas nas favelas
cariocas? Existe um programa específico de ação para as favelas? Qual o volume de recursos
investidos e previstos para essa questão das ações nas favelas cariocas?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Vereador, hoje nós não estamos com contrato de manutenção de
favelas. A gente está realmente sem orçamento desde 2012. As favelas, nesse termo, inclusive,
ontem, eu estava conversando com o Procurador do Município junto com a nossa Diretora de
Esgotos, que não está aqui. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio
de Janeiro (Agenersa) está fazendo um chamamento para realocar 4% do valor de faturamento da
Cedae para os municípios. O Município do Rio de Janeiro está entrando com esse pleito para receber.
Por quê? Por esse Termo, a Prefeitura fica com a obrigação de fazer as obras e não recebe recursos
para tanto. Nas favelas que não tiveram o Favela-Bairro nem a UPP, essa parte fica vinculada ao
Estado. Quem cuida da AP-5 é a concessionária. Para as favelas do Rio de Janeiro, nós não estamos
com recursos. Estamos entrando com esse pleito para arrecadarmos esses recursos pela outorga de
água e esgoto no Município do Rio
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Nós conseguimos aprovar, agora, no dia 25 de abril, aqui na
Câmara Municipal, um projeto de lei de minha autoria, a Lei nº 6551, que estabelece o seguinte: art. 1º
- As concessões de serviço de água e esgoto no Município do Rio de Janeiro, por meio de empresas
públicas ou privadas, devem prever o provimento dos serviços de acordo com a demanda do usuário,
independente da situação fundiária e do seu local de moradia.
Então, aquele contrato da AP-5, até onde eu sei, não obriga o concessionário atender às áreas
informais, mas apenas as áreas formais da cidade. Esse contrato, então, hoje, está ilegal. As novas
concessões têm que garantir o provimento de água de acordo com a demanda. E o art. 2º traz o
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seguinte: “O investimento em infraestrutura deve atender prioritariamente as áreas populares do
município”. Parágrafo Único: “Consideram-se áreas populares: loteamentos irregulares e favelas,
segundo o mapeamento do Instituto Pereira Passos”. Isso foi aprovado no dia 25 de Abril, o Prefeito
não sancionou, mas foi promulgado pela Câmara.
O SR. PAULO FONSECA – Em relação à água, a gestão não é da Prefeitura, não é da Fundação
Rio-Águas, a ingestão da água é da Cedae, do Governo do Estado, em todo o Município do Rio de
Janeiro, incluindo a Área de Planejamento 5 da cidade.
Agora, sim, em relação ao esgoto, esse contrato de concessão prevê em áreas que nós somos de
“áreas elegíveis”, e existem áreas que são chamadas “áreas inelegíveis”. Essas áreas inelegíveis são
Áreas de Preservação Permanentes, Faixas Non Aedificandi, Faixas Marginais de Proteção e áreas em
que ainda não tiveram urbanização, ou seja, não tiveram urbanização, às vezes, não tem rede de água
homologada pela Cedae, então, isso também é um trabalho que a gente está enfrentando lá na
Fundação Rio-Águas.
Nós já temos uma ideia que dessa população da Área de Planejamento 5, dos 100% da Área de
Planejamento 5, a área elegível está em torno de 88%, então, dessa concessão da Área de
Planejamento 5, em torno de, não tenho o número exato, 88% estão elegíveis.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas eu queria voltar à pergunta sobre as favelas e na
questão de drenagem, neste caso, esgotamento. O que há, hoje, na Rio-Águas, específico para favelas,
é essa tentativa de conseguir as verbas que venham da Cedae para planejar alguma coisa sobre isso?
Eu estou querendo... aí me parece uma questão... as favelas têm uma população muito grande da
cidade e problemas graves, desse ponto de vista, estão relacionadas a isso tudo.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só uma observação. É porque, às vezes, eu fico impressionado
com determinadas coisas. Por exemplo, as regulamentações das guerras, se você cerca uma
população em conflito armado, você é obrigado a garantir o abastecimento de água, você não pode
cortar água, cortar o acesso a alimentos. E parece que aqui, no Rio de Janeiro, se você ocupa uma
área de favela, você tem menos direitos do que uma população em conflito.
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O SR. WILMAR LOPES – Só complementando. Concordamos, isso está previsto na Lei do Saneamento
– direito universal ao saneamento –, só que a gente fica atrelado às nossas atribuições, à Fundação
Rio-Águas, particularmente. E, na parte de implantação, tem a Subsecretaria de Habitação, ligada à
Secretaria de Infraestrutura, que é o órgão que faz a implantação de infraestrutura nessas áreas não
elegíveis.
Assim, a Rio-Águas é a agência reguladora da AP 5, quero dizer, a gente tem todo o restante da
cidade. Seria ótimo que a Cedae também se submetesse e atendesse a esta lei, seria muito
importante, realmente, de fato, fundamental.
A gente entende e fez, durante um tempo, enquanto houve recurso, a operação dos sistemas
implantados nas favelas. Nós operávamos estações de tratamento, fazíamos limpeza de rede etc.
Atualmente, a gente consegue que isso seja feito pela Foz Águas na área da AP- 5, a parte de
manutenção e a implantação dentro de um plano de trabalho que apresentam metas a serem
cumpridas. Agora, no restante da cidade, infelizmente, a Cedae é que é a responsável pelo serviço. A
gente fica meio assim, não tendo como atuar em cima da Cedae para que isso...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a gente precisa avançar nesse ponto, porque é
obrigação, nesse caso, da Prefeitura e da Rio-Águas, com relação às favelas.
O SR. WILMAR LOPES – Com relação às favelas, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, é uma lógica de coordenação dos entes, porque não
podemos deixar... a resposta não pode ser: “Ah, isso é a Cedae”.
O SR. WILMAR LOPES – Não, não, a resposta não é essa, não.
Com relação às favelas que não tenham UPP implantada, sim, a gente precisa ter recurso para fazer
isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O projeto das UPP já não... já está desinstalado, ou seja, é via
PAC e Morar Carioca. Mas não era UPP, era PAC e Morar Carioca. Aí, era a Cedae, mas todas as outras,
não. E o Morar Carioca está parado.
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O SR. WILMAR LOPES – Não, a de 2011, inclusive, lista todas as comunidades – e são as que têm UPP.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente vai verificar essa história.
Mas a questão... o projeto das UPP está paralisado...
O SR. WILMAR LOPES – De qualquer jeito, as que não têm UPP, a gente não está tendo condições de
atender. Hoje, a gente atende, especificamente, a comunidade do Chico City, no Anil. O Morar Carioca,
Triagem e Parada de Lucas. São os três em que a gente tem contratos, apenas de esgoto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só esgoto? Não é fornecimento de água, é esgotamento. E é
drenagem também. E aí, toda a questão da drenagem.
O SR. WILMAR LOPES – A drenagem é aquilo que nós já explicamos, por vazão etc. – continuamos
atendendo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas também não tem nada específico para a favela, porque
aí é...
O SR. WILMAR LOPES – Para a gente, é a cidade como um todo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo.
Deixe-me até... porque isso me fez voltar a outra pergunta aqui que... Existe um mapeamento dos
riscos hidrológicos da cidade? Voltando a essa pergunta, ou seja...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Se tiver, vai ser refeito quando, não é? Porque a realidade está
mudando, e a gente precisa saber qual é a previsão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, mas de qualquer forma, se existe, quando for, existe...
O SR. WILMAR LOPES – Existe. Existe o que a gente chama de pontos críticos e pontos de observação.
Os pontos críticos foram estabelecidos numa determinada época, então, eles meio que ficaram
delimitados àqueles pontos. Por isso, foram criados novamente os pontos de observação. Então, a
cada evento chuvoso, a cada ocasião em que vai sendo observado um novo ponto, o surgimento de
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um novo ponto, ele vai sendo acrescido a esse mapeamento. E a Fundação Rio-Águas participa dos
estudos eventualmente.
Os pontos de observação podem ser um ralo sujo, por exemplo. Ele foi observado durante a última
chuva, apareceu no quadro de controle do COR, houve uma demanda, ele virou um ponto de
observação. A gente faz uma análise e, eventualmente, entra com uma melhoria de captação ou
simplesmente questão de manutenção, ou foi simplesmente uma questão isolada daquele evento. Se
ele se tornar repetitivo, vai entrar como um ponto a ser tratado.
É nossa prioridade o desenvolvimento de projeto dos pontos críticos também. E existe esse
mapeamento, sim.
Nós, inclusive, encaminhamos nessa documentação...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse mapeamento que existe. Ótimo, vamos analisar.
Dia 25 de março... estou encerrando, eu sei que tem mais, muitas perguntas, só que chegamos ao
final. No dia 25 de março desse ano, a equipe do Laboratório do Estudo de Águas Urbanas da
Faculdade de Arquitetura da UFRJ fez uma visita ao canal do Rio Morto, que fica nas Vargens, e
verificou que o rio estava completamente assoreado, coberto de gigogas. Com as chuvas de abril,
toda área das Vargens ficou debaixo d’água, e famílias perderam os móveis, roupas etc. Como é que
se dá a atuação da Rio-Águas no desassoreamento de rios, em especial, considerando esse trabalho
que devem ser contínuos e reforçados antes do verão? Existe um cronograma para essa atividade de
desassoreamento? Se tiver, se puder, enviar esse cronograma...
O SR. RICARDO MATOS – Olá, boa tarde.
A gente tem contratos específicos de manutenção de cursos hídricos para cada bacia hidrográfica,
que são quatro contratos, na verdade, da AP-1 e AP-2; AP-3 e AP-5.1, que engloba a Zona Norte e parte
da Zona Oeste, e vai até Bangu, Senador Vasconcelos, por ali.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode repetir?
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O SR. RICARDO MATOS – AP-1 e AP-2.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É um contrato?
O SR. RICARDO MATOS – É um contrato. AP 3 e AP 5.1, outro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – AP 3 e AP 5.1, outro contrato? É isso?
O SR. RICARDO MATOS – Um exclusivo para AP 4, que é a região de Jacarepaguá, que é essa região
que está sendo comentada. E o contrato da AP-5.2 e AP-5.3.
Nosso planejamento de execução das frentes é em cima das demandas. A gente tem um recurso
finito para esses contratos e as demandas são oriundas de pontos críticos de alagamento que a
gente conhece bem. Então, são frentes definidas e solicitações de Ouvidoria 1746, que a gente faz as
vistorias no local, verifica a demanda e as inclui no Contrato de Desassoreamento dos Canais.
Especificamente para a A.P-4, no Rio Morto, que foi o que foi comentado, houve um trabalho de
desassoreamento nesse rio, no segundo semestre, em outubro e novembro de 2018.
Exatamente. Não é dragagem. É bom informar que não é um serviço de dragagem, mas
desassoreamento e limpeza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você sabe nos dizer, agora, o valor desses contratos ou pode
encaminhar depois? A cópia dos contratos, os valores. Você disse que o valor é finito.
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Posso encaminhar, com certeza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, esse contrato não se mostrou suficiente para
resolver esse problema que apontei que foi em 25 de março, não é?
Porque aí é manutenção. Neste caso, seria uma dragagem? É isso?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Na verdade, isso aqui tem que ser um contrato específico para o
caso de desassoreamento e dragagem daquele rio. Aí, gera em torna de R$ 40 a R$ 50 milhões, o
valor total de limpeza do rio como um todo.
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O nosso contrato de manutenção é um contrato bem menor, é só pontual mesmo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tecnicamente, apenas para um professor de história
compreender, qual é a diferença, nesse caso, entre manutenção com desassoreamento e dragagem?
O SR. WILMAR LOPES – Nós limpamos o Rio Morto todo ano. Foi limpo em dezembro de 2018. Os
problemas teriam sido muito maiores se a gente não tivesse feito essa limpeza. Obviamente, depois
dessa chuva ele deve estar num estado pior do que antes de eu entrar. Eu não tenho a capacidade de
entrar toda semana ou após cada chuva, que seria a condição ideal. Porém, a diferença é, por
exemplo, a Bacia de sustentação do Rio Acari na Fazenda Botafogo e o Rio Grande, na A.P-4, são rios
que a gente já sabe que o volume de dragagem é gigante. Então, eu preciso de um contrato
específico para esses rios. Até mesmo porque eu posso cair até, dependendo do volume, de fazer um
Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA Rima). Isso foge um pouco do modelo de contratação
padrão desses contratos de manutenção.
No contrato de manutenção, eu tenho que ter pequena reserva para tirar. Por exemplo: a árvore que
caiu dentro do canal da Visconde de Albuquerque tampando tudo. Se eu seguir apenas o meu
planejamento de rios, eu tenho que ter uma reserva também para isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O caso do Rio Morto seria também um desses casos em que
se vai ter que pensar um contrato específico?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – O Rio Morto a gente limpa todo ano. Pode ser que a gente observe a
necessidade de limpar duas ou três vezes por ano. Aí, a gente teria que incrementar esse contrato ou
fazer um específico.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Há uma questão específica no Rio Morto, Vereador, e é
importante a gente destacar aqui. O Rio Morto é aquele rio lá no final do Recreio, perto do Recreio
Shopping. Ele recebe ali uma bacia gigante de boa parte do Recreio e da região das Vargens. Ele
deságua no final da praia do Recreio. O que acontece ali é que a gente tem um contrato constante de
desassoreamento, da mesma forma que acontece no Jardim de Alá, de uma máquina que fica
retirando areia.
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O que precisa, então, ser feito ali? É preciso ser feita uma estabilização daquela foz. Existem estudos
sobre isso. Esse estudo fazia parte de um projeto maior, o projeto do Sistema Lagunar de
Jacarepaguá, que previa, inclusive, a dragagem do sistema lagunar e de vários daqueles canais que
melhorariam a questão da recirculação hídrica, da alimentação do sistema lagunar, com essas
estabilizações e para a dragagem também do sistema lagunar.
Parte desse projeto, principalmente o da dragagem, chegou a ser informado ou licitado pelo Estado
porque hoje a gestão do sistema lagunar de Jacarepaguá é estadual. Isso é importante! E por que
isso? Porque simplesmente se a gente estabilizar a foz daquela forma, tendo em vista a quantidade
de esgoto que é o grande formador das gigogas que lá estão, a gente corre o risco de, sem cuidar da
parte do saneamento, que também é atribuição da área da Cedae, a gente corre o risco de ter uma
poluição chegando na Prainha e na Macumba. Isso está em relatórios feitos pelo Professor Rosman e
em estudos do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
(COPPE-UFRJ). Então, isso é algo muito importante!
Aquela forma em que a gente está ali é a maneira que encontramos para tentar diminuir esse
impacto, mas não é uma operação eficiente. A gente precisa estabilizar aquilo porque quando a gente
tem ressacas, aquela foz é obstruída e isso dificulta, de alguma forma, o escoamento do canal do Rio
Morto e muitas regiões da área de Vargem Grande são regiões frágeis, de fato. Acho que é
importante colocar isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Últimas perguntas antes de passar pro Vereador Renato
Cinco.
Com relação à questão de permeabilidade do solo, ou seja, conjunto de medidas para aumentar a
permeabilidade do solo, a Rio-Águas tem alguma medida nesse campo, no que a gente chama de
medidas não estruturais? Existem ações articuladas com licenciamento de obras? Existe algum
estudo sobre a evolução da impermeabilização do solo na Cidade do Rio de Janeiro? Tem algum
debate, algum estudo, alguma coisa sendo feita sobre isso?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Vereador, existem os mapas de ocupação do solo,
desenvolvimento. A gente recentemente discutiu a questão de impermeabilidade na revisão, porque
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isso está previsto dentro da política urbana, do licenciamento. Então, em geral, a gente participa
dessa discussão da manutenção da permeabilidade e da preservação das áreas, seja pela questão da
infiltração ou do conforto urbano, que é uma questão que mais afeta as outras disciplinas.
É importante só em algum momento destacar que, em alguns lugares, a gente acha que é
importante a gente deixar para infiltração, para permeabilidade, mas em muitos desses lugares o
solo não permite essa infiltração, a gente tem camadas de solos impermeáveis, argila e tal, onde
essa infiltração não ocorre.
A gente precisa avaliar caso a caso, mas, em geral, a gente tem atuado. Existem medidas previstas
em decreto em que buscamos fazer um reservatório de retardo, aproveitamento de água pluvial,
inclusive em alguns lugares para melhorar essa questão da permeabilidade, talvez uma
compensação em relação a isso, para que não cause impacto no sistema de drenagem,
principalmente nos lugares mais consolidados.
Existem essas previsões de reservatório de retardo e a obrigatoriedade de se executar em
empreendimentos novos, então isso é importante. Quinhentos metros quadrados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Passo a palavra ao Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – São duas questões, só uma delas tem a ver exatamente com isso.
Imagino que áreas com cobertura florestal são benéficas para absorção das chuvas. A Rio-Águas tem
algum estudo sobre os impactos do desaparecimento da Floresta do Camboatá para as enchentes na
Bacia do Acari, da região de Guadalupe e Deodoro? Porque esse é um dos projetos que a Prefeitura
está tocando agora: a Prefeitura quer destruir a Floresta do Camboatá para fazer um autódromo.
Hoje, inclusive, nós vamos votar aqui, de tarde, a instituição da área de proteção ambiental da
Floresta do Camboatá. Vocês têm algum estudo nesse sentido?
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – Bem, Camboatá é na região ali próxima da Avenida Brasil,
onde está sendo prevista a implantação do novo autódromo. Ali, a gente, em última análise, tem um
canal que passa ali, que é o Rio Acari. Ali ele tem outro nome, Rio Marinho, mas é o Rio Acari, que
drena uma bacia absurda, é uma das maiores bacias hidrográficas aqui do Rio de Janeiro, de uma
região extremamente ocupada, que tem limite com Bangu. Pega toda a região de Bangu, Realengo,
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todos os diversos rios que cortam a região de Deodoro, parte de Sulacap, do Valqueire, um pouco
mais a frente.
Então, o que eu posso dizer – eu não conheço o projeto, se existe alguma previsão de se manter parte
daquela vegetação ali – do ponto de vista de drenagem, Vereador, é uma área muito pequena para
que cause algum impacto em função de toda a área que já é drenada. Eu acredito que, em questões
ambientais e de conforto térmico, em função daquela vegetação, é algo que eu não posso opinar,
mas do ponto de vista de drenagem, do acréscimo dessa contribuição, não faz muita diferença,
porque toda a área que já drena, uma área extremamente impermeabilizada, ocupada já, com muitas
encostas, como já é de praxe na nossa cidade, esse acréscimo não faria tanta diferença em um
aumento de vazão. É isso que eu quero colocar, de alguma forma.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tá. Você está dando sua opinião, mas não teve estudo. Porque a
pergunta que eu fiz é se foi feito algum estudo.
O SR. WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS – É, mas eu posso garantir que não há. Porque eu estou me
referindo a algo que não representa 0,01% da área de 100 mil hectares, isso não causaria nenhum
acréscimo absurdo em termos de vazão, que causaria algum aporte, alguma contribuição que, de
alguma forma, sobrecarregaria ainda mais um sistema. É isso que estou colocando. Quando eu olho
a área que já chega naquele local, Vereador, e o que essa área representa, é simplesmente uma
análise dessa... isso, do ponto de vista de acréscimo de vazão, é o que estou falando aqui. Do ponto de
vista de qualquer outro componente em termo urbanísticos, meio ambiente, é isso. Do ponto de vista
de acréscimo de vazão, é uma contribuição muito pequena, que não vai causa nenhum impacto.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A outra questão, ainda sobre o futuro, eu queria saber se vocês
estão organizados, de alguma maneira, para estudar os impactos do aquecimento global no manejo
das águas da cidade. Existe algum grupo de trabalho, algum estudo envolvendo outros órgãos da
Prefeitura ou só vocês mesmos? Porque eu acho que essa é uma questão crucial para a gente pensar
para o futuro próximo da cidade, os últimos meses têm sido assustadores, o que tem aparecido de
indícios dos efeitos do aquecimento global em todo o planeta. Claro que é muito difícil a gente
vincular um fenômeno específico com o aquecimento global, por exemplo, as três chuvas torrenciais,
catastróficas, que aconteceram na cidade, realmente é difícil dizer: “Ah, isso é consequência do
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aquecimento global”. Mas quando a gente começa a mapear tudo o que tem acontecido pelo planeta,
parece que há, sim, indício de que esse não um problema paras as futuras gerações, não é um
problema muito daqui para frente.
Só para ilustrar um pouco. Esta semana, por exemplo, tem a notícia de que a temperatura média no
Ártico chegou a 24 graus positivos. Uma das definições do Ártico é: regiões do planeta onde, no
verão, a temperatura fica abaixo dos 10º. A gente não está no verão e a temperatura já está em 24
graus. Eu não sou da área do clima, sou sociólogo, eu tenho muita dificuldade de compreender as
polêmicas entre os ambientalistas, então, eu fico tentando mapear os limites, vamos dizer assim, do
pessimismo e do otimismo a respeito do aquecimento global, desconsiderando os céticos do
aquecimento, estou falando só entre aqueles 98%, 95% da Academia que concordam que o
aquecimento global é uma realidade produzida pelo homem.
E os mais otimistas, que falavam em 200 milhões de novos refugiados no clima até 2050, estão
todos enlouquecidos, refazendo as suas contas em função do que foi verificado nos últimos meses.
Eu estava lendo hoje, de manhã, o artigo de um cientista dizendo, por exemplo, o seguinte: que há
três anos eles avaliavam que existia menos de 5% de chance de a temperatura global aumentar no
limite de 2 graus até 2100. Eles já estão calculando que a temperatura pode aumentar 4 graus até
2050! Os dados estão entrando, tem situações catastróficas sendo alimentadas e que ainda não
entraram nas contas, como o derretimento do permafrost, o descongelamento do oceano polar do
Ártico, isso tudo pode jogar muito mais metano na atmosfera do que a própria Revolução Industrial
jogou em mais de 200 anos.
Quero dizer, a gente tem um cenário muito preocupante. Acho que, este ano, o Rio de Janeiro já foi
afetado por essas mudanças, e eu acho que o poder público ainda debate muito pouco isso e não
está, efetivamente, se preparando para essas mudanças.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, acho que estamos encerrando as perguntas, estamos
encerrado, também, o nosso horário. Queria tentar fazer, até com a presença de vocês aqui, ainda,
uma fala só de fechamento do que me parece sair desta reunião, até para que a gente possa

A2-0392

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
compartilhar – e havendo um tempinho – abrir, se o Presidente ou alguém ainda quiser fazer uma
consideração a respeito disso.
Acho que há uma questão fundamental trazida aqui desde o início é a necessidade do fortalecimento
institucional da Rio-Águas. Embora os técnicos tenham se formado, buscado formação por conta
própria e não por uma valorização ou por uma política, é preciso que a gente perceba um maior
fortalecimento institucional da Rio-Águas, não só aquilo que eu perguntava sobre hidrologia,
topografia, mas uma série de outras funções nas quais há carência. Não só os 10 técnicos para
resolver o problema da transição, mas uma lógica de um fortalecimento institucional que garanta
que a Rio-Águas cumpra as suas funções. Portanto, esse é um primeiro elemento que eu acho que sai
deste encontro, ou seja, assim como no caso da Geo-Rio, e que o Vereador Renato Cinco falava muito
bem disso, que a gente não pode ter um órgão para um desafio tão grande, no caso, a Rio-Águas.
Talvez, seja o primeiro ponto que a gente estabeleça aqui.
O segundo tem a ver com a questão dos recursos, ou seja, estamos na disputa para a ampliação dos
recursos, porque as necessidades estão sendo ampliadas. Não podemos desperdiçar ou paralisar
obras que tenham recursos federais porque você não tem condições de a Prefeitura arcar com sua
contrapartida nessa situação.
Então, não só ampliação de recursos que depois não possam ser descontingenciados, não possam
ser contingenciados, remanejados, como a Vereadora Rosa Fernandes disse aqui bem no início, de
que a gente precisa, Vereador Renato Cinco, caminhar na direção de como é que a gente vai carimbar
esses recursos, se na criação de um fundo, se em outro tipo de coisa que possa garantir essa
perspectiva, como a questão de que é preciso ter mais dinheiro da Prefeitura para isso. Porque aí a
gente chega ao outro ponto, ou seja, é preciso que a gente possa melhorar numa série de coisas que
estão aqui colocadas: existe um Plano Diretor, mas esse plano precisa ser melhor divulgado; é
preciso estabelecer – e que bom que estão fazendo isso –, mas temos que acelerar a questão das
hierarquias das obras; não podemos seguir com a perspectiva de que a definição das obras a serem
feitas corresponda a interesses políticos que definam, no momento dos megaeventos, aqueles que
terão algum tipo de questão e não outro – precisa ser técnico.
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Isso significa fortalecer institucionalmente a Rio-Águas; isso significa retirar, nesse caso, do Prefeito
ou de quem quer que seja, esse tipo de definição; significa uma questão fundamental. Não é o
Prefeito quem tem que decidir quais são as obras prioritárias nessa história. Precisamos caminhar
sobre o avanço nessa história do sistema de monitoramento, e há toda essa discussão. Também
terão nosso apoio, nesse ponto de vista, do reconhecimento e da recomendação de que é preciso
fazer isso. Estamos entendendo um pouco melhor que não é tão grave paralisar esse contrato, mas é
preciso que a gente avance e consiga fazer avançar tecnologicamente isso.
Ainda na quarta e na quinta questão, hoje, da sessão: é preciso construir um programa para a
questão do saneamento das favelas, de integração com a Cedae. É preciso avançar, não dá para a
cidade viver nessa situação. A integração com Cedae e, nos casos dos rios, integração com o Instituto
Estadual do Ambiente (Inea), é, sem dúvida, fundamental.
Queria fechar – não tendo tempo, queria ver se dá para dar como lido, se é possível esse tipo de coisa
na CPI, para não perder o tempo. Porque tem uma situação que é a seguinte: eu fiz uma pergunta
logo no início sobre essa história da Secretaria em que está – Meio Ambiente e Conservação etc. –, e a
fala ontem do Secretário Roberto Nascimento sobre o caos institucional e político presente hoje na
Secretaria é muito preocupante. Eu não tive tempo de fazer perguntas especificamente sobre isso,
mas o Secretário fala coisas do tipo: “Atualmente, devido à crise política que se instalou, estamos
com intercorrências, entraves internos precisando ser resolvidos de forma rápida em função da
situação do quadro político atual, a fim de não refletir no poder de resposta da Prefeitura à
sociedade”.
O Secretário ontem falou coisas muito graves aqui na audiência, que eu acho que precisam, a essa
altura do campeonato, fazer constar aqui nos documentos da CPI. Por isso eu estou solicitando que
seja dado como lido o extrato de um resumo da fala do Secretário, de parte da fala do Secretário que
está colocada aqui, para que saia publicada quando sair a transcrição desta audiência, porque esta CPI
terá que se debruçar sobre o tipo de responsabilidade política – aí não é com vocês – que esse tipo de
situação do Secretário, sobre a divisão e a entrega do Meio Ambiente. Porque, por exemplo, me
parece que a gente está discutindo aqui uma série de coisas que têm relação intrínseca com o Meio
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Ambiente, e aí a Rio-Águas está na Conservação. Qual é a razão? Quais são os sentidos? Da mesma
forma, a Geo-Rio. Muitas vezes a gente percebe questões que são multidisciplinares nesta Secretaria.
É preciso que o tipo de disputa, que aqui é claro, por conta do impeachment – arrumar voto para não
ter o impeachment –, não prejudique o tipo de política que a cidade precisa ter para deixar os seus
cidadãos em condições melhores para enfrentar os riscos do aumento do caos climático, do
aquecimento global.
Aqui fica a recomendação de que também nesse fortalecimento institucional é preciso ter
profissionais suficientes para que também se dediquem a esse tipo de situação, de um GT para
pensar o aquecimento global e preparar a cidade para se adaptar ao caos que se avizinha cada vez
mais próximo na nossa vida.
ANEXO:
Fala do Secretário de Conservação Roberto Nascimento da Silva na Audiência da LDO
“Então, queria fazer uma breve introdução aqui, e depois continuar a nossa apresentação. Gostaria de
cumprimentar a todos, como eu já falei. Hoje estamos aqui para falar das nossas estratégias e metas
para o próximo ano, através do PLDO, todas sendo baseadas no Plano Plurianual (PPA), um grande
plano que define todas as metas, estratégias, diretrizes para os quatro anos de governo. O PLDO irá
direcionar como será feito o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano.
Esses têm sido dias muito difíceis para todos nós da Prefeitura, com toda a questão do impeachment,
se não bastasse já a questão financeira, que é bem preocupante para a Secretaria e para toda a
Prefeitura. Atualmente, devido à crise política que se instalou, estamos com intercorrências e
entraves internos precisando ser resolvidos de forma rápida, em função da situação do quadro
político atual, a fim de não refletir no poder de resposta da Prefeitura à sociedade. As questões
internas e dificuldades já foram passadas ao nosso Prefeito e cabem a ele as decisões finais e
estratégicas da Prefeitura.
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No dia 3 de abril foi recriada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMAC), que era vinculada a nós, tornando essa Secretaria, a nossa, a ser denominada Secretaria
Municipal de Conservação (Seconserva).
O nosso orçamento anual foi liberado, cancelado parte, liberado novamente pela Fazenda
recentemente, trazendo transtornos internos e administrativos para os nossos contratos, sendo
alguns até em fase de rescisão por desconfiança das empresas em não querer prosseguir com os
serviços atuais, questionando e colocando em dúvida a capacidade financeira da Prefeitura.
Atualmente estamos com o orçamento de aproximadamente R$ 66 milhões para o ano inteiro. Nós
que pretendemos levar até metade do mês de junho, esse orçamento é praticamente metade do que
foi liberado, o total, no ano passado.
Há previsão de novas entradas, que ainda não foram efetivadas pela Fazenda. Estamos aguardando
esses recursos entrarem para prosseguirmos com os nossos serviços de forma natural e contínua,
sem preocupação, completando o ano.
No ano passado, chegamos a um orçamento final, como eu já havia dito, de R$ 109 milhões na
Subsecretaria de Engenharia e Conservação (SUBEC). Fechado atualmente, estamos no nível de
aproximadamente R$ 72 milhões, devido ao superávit de algumas fontes que aconteceram no
decorrer deste ano.
A média histórica nossa, da SUBEC, é de aproximadamente R$ 250 milhões, ou seja, nós estamos
muitíssimo abaixo do esperado na média histórica. Tivemos que solicitar a antecipação de
duodécimos para a Fazenda, para a Conservação, pois senão iríamos inviabilizar os contratos da
Secretaria de Conservação na área de serviços de conservação da cidade. Isso seria ainda mais
traumático para a cidade.
Tudo isso acarreta uma desconfiança das empresas parceiras para executarem os serviços, pois, no
início e decorrer dos primeiros meses do ano, não havia uma garantia de efetivação dessa
antecipação, deixando todos em uma situação muito tensa, preocupados em contrair dívidas maiores
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com o fornecimento excessivo de equipamentos e pessoal. Muito difícil e tensa toda essa situação da
Prefeitura.
(...)
Bem, eu gostaria de falar aqui, a Secretaria de Conservação, alguns meses atrás, nós vínhamos com
uma equipe trilhando solicitações do Prefeito, trilhando as solicitações da Câmara, trabalhando firme
nessa questão. E, recentemente, a gente teve uma cisão – é bom falar aqui, prefiro – uma cisão
interna da Secretaria entre Subsecretaria e Secretário. E a gente encontra muita dificuldade, além da
questão financeira, a gente encontra dificuldade na condução da Secretaria.
O Prefeito está ciente. Alguns vereadores estão cientes. Já passei para o Prefeito a minha indignação,
minha tristeza. Nós queremos fazer um serviço, e já temos a dificuldade financeira. Eu falei aqui no
início, mas quero reafirmar: conversei com o Prefeito. Falei: “Prefeito, se o senhor achar melhor, quer
outra pessoa, quem o senhor acha... O senhor pode...”. “Não, meu filho, preciso de você, não sei o quê,
preciso, preciso...”. Aí, tudo bem, mas está muito complicado.
Gostaria de deixar isso claro para vocês, porque sou uma pessoa real, uma pessoa que fala a
verdade, e não gosto de enrolar ninguém. Não vou ficar... Eu tenho passado por essa dificuldade,
tanto é que não tem ninguém aqui da Subsecretaria de Engenharia e Conservação. Não existe. Temos
a gestão aqui, o Ricardo Vieira, que compareceu. Temos a Ester, temos os APOs, que estão aqui. Mas
a Subsecretaria de Engenharia e Conservação não está presente. Por que será que não está
presente? Acho que é uma coisa mais... Mesmo assim, insisto. O Prefeito quer que eu fique. Então,
insisto lá. Eles me chamam de chato, podem me chamar de chato, podem me chamar de... Mas, estou
ali firme. E tenho a certeza de que essa situação vai mudar de um lado ou de outro. Não sei de que
lado vai mudar, mas acho que vai mudar.
Então, gostaria de deixar isso claro para todo mundo entender o que está acontecendo. É importante
vocês saberem, e a gente poder trilhar com menos um problema. Temos o problema do orçamento,
e temos o problema interno lá, que infelizmente eu tenho que passar aqui. Não vou ficar guardando
isso, porque isso já me prejudica e a toda a equipe. As pessoas ficam apreensivas por causa dessa
questão do impeachment, esse negócio todo. Então, é bom deixar isso claro, a minha indignação. O
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Prefeito está sabendo, alguns vereadores também estão sabendo. Então, acho que não tem mais por
que ficar escondendo. Eu tenho que falar, não tem jeito.”
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco, alguma outra questão sobre isso? Os
senhores desejariam fazer algum comentário a respeito do que terminei de falar?
O SR. MARCELO JABRE ROCHA – Na verdade, Vereador, esta CPI foi um grande debate de drenagem.
Eu estou trabalhando recentemente com um grande técnico nessa Fundação, e isso que dá força
para trabalhar, porque eu sou funcionário de carreira, e os que estão do meu lado também são todos
concursados de carreira da Fundação.
Então, na verdade, esta CPI das Enchentes, para a Rio-Águas, foi um grande debate de drenagem para
o Rio de Janeiro. Em relação aos pontos abordados, as considerações foram anotadas. Vereadora
Rosa Fernandes não está aqui, mas eu pude verificar que ela está muito com a Rio-Águas, cobrando
muito, e a Rio-Águas vai continuar fazendo, lutando para fazer muito pelo Rio de Janeiro.
Agradeço muito essa oportunidade para tratar da drenagem do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Lembrando que a gente tem, como próximas sessões,
Defesa Civil, no dia 30 de maio, Comlurb dia 6 de junho, e o COR no dia 13 de junho.
Eu queria agradecer muito a presença e a paciência de vocês. Também registro e agradeço a
presença do Marcelo de Aguiar Sepúlveda da Seconserva, que tem estado aqui sempre presente; do
Márcio Bandeira de Melo, do Tribunal de Contas, auditor da 2ª IGE; do Lucas Van de Beuque, diretor da
Casa do Pontal, que estava conosco até aqui.
Agradeço o depoimento de Marcelo Jabre, Wilmar Lopes, Ricardo Matos, Wanderson José, Paulo
Fonseca, Adriana Ninio e Janaína Rodrigues. Agradeço a todos que trabalharam da Comunicação,
Atas, Diretoria de Comissões, ao pessoal da Copa, ao pessoal aqui todo da Câmara, todo mundo que
trabalhou, a Sonorização, transmissão na Rio TV Câmara. Agradeço a todos os presentes e lembro
que nós ainda faremos, na próxima semana, visitas à Rocinha daquele GT que está colocado para
todos nós aqui.
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Dou por encerrada esta Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h59)
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30 de maio de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Técnicos da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
(Defesa-Civil)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte e sete minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs. Vereadores Renato
Cinco, Relator; Rosa Fernandes, Membro Titular; Teresa Bergher, Suplente; e Major Elitusalem,
Suplente, tem início, em segunda chamada, a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS
FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS
QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS
RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta, em segunda chamada a
Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
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MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereador Marcelo Arar, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro
Suplente; e Vereador Major Elitusalem, Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Eu, Vereador Tarcísio Motta, presente.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Major Elitusalem.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agradeço, desde já, a presença dos senhores e das senhoras
aqui, de todos os presentes. A Audiência, hoje, tem o objetivo de ouvir e coletar informações a partir
da questão do órgão da Defesa Civil.
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Antes disso, apenas para dar conhecimento a todos, eu acabei de receber um ofício com a
justificativa da ausência do Senhor Subsecretário de Defesa Civil, cuja leitura eu gostaria de fazer,
para que todos possam saber:
“Cumprimentando-o, venho através deste, comunicar que o Subsecretário Edson Tavares da Silva se
encontrará impossibilitado de comparecer a esta CPI na data marcada. Entretanto, um corpo técnico
da Defesa Civil será enviado para responder às vossas indagações, na referida ocasião.
Certo da vossa habitual atenção, aproveito a oportunidade para externar os votos de sincera estima e
distinta consideração. Paulo César Amendola de Souza – Secretário Municipal de Ordem Pública”
Portanto, submeto, também, aos senhores presentes, porque essa deliberação nossa era a
deliberação de convocação do subsecretário, mas o que eles sugerem é a presença dos quatro
técnicos estão sentados à Mesa e mais três pessoas estão aqui na plateia.
Com a palavra, a nobre Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Senhor Presidente, eu entendo que os técnicos tenham um
papel importante nesse processo, na medida em que esta é uma comissão que também está olhando
a questão técnica, principalmente, com fundamentações, mas existem questões que são de decisões
da pasta; decisões políticas do titular da pasta que, certamente, os técnicos não terão condições de
afiançar empenho, por exemplo, de alguns encaminhamentos, de contemplar em orçamentos.
Enfim, eu acho que há questões que são técnicas, mas há questões que são políticas, e nós não
podemos colocar, no colo dos técnicos, determinadas decisões que eles não poderão assumir. Então,
eu acho que poderemos adiantar o trabalho técnico, e, em outro momento, poderíamos voltar a
convidar o Coronel Amendola, para que pudesse...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Amendola não foi convocado ainda. Foi convocado foi o
Subsecretário de Defesa Civil, mas a senhora tem toda a razão. A minha proposta...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Os dois deveriam vir.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. A gente tem a fase de convocação dos secretários. Aí,
vamos convocar, junto com o Coronel Amendola, o Subsecretário de Defesa Civil. Ele vem junto, até
porque com o Amendola é isso, é a decisão política. A minha proposta era, inclusive, essa.
Quero registrar que é uma pena, é lamentável que o subsecretário não venha, mas que, no momento
em que nós convocarmos, já há a previsão do nosso... Assim que terminarmos de ouvir os órgãos,
que é essa parte mais técnica, a perspectiva é ouvir todos os secretários vinculados aos órgãos que a
gente chamou. Então, por exemplo, como a gente ouviu Rio-Águas, Geo-Rio, e não foram os
secretários, aqui também é o caso, mas já estava na previsão nossa e no plano de trabalho que a
gente aprovou a convocação do Secretário Amendola.
Neste momento em que convocarmos o Amendola, a gente convoca, novamente, o Subsecretário –
inclusive, reforçando a necessidade de que ele próprio venha aqui para afiançar. Não sei se isso dá...
mas concordando com a sua intervenção, então, Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Acho perfeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Podemos prosseguir, então? Alguém mais gostaria de usar a
palavra sobre isso?
Então, para registrar, e para que todos possamos conhecer, peço apenas que se identifique, na
medida em que eu for falando os nomes. Estão sentados à Mesa: o Senhor Eduardo Pierre Del Peloso
Carneiro, que é arquiteto e Assessor Especial da Defesa Civil – muito obrigado por ter vindo, Eduardo
–; o Senhor Sergio Gomes Ribeiro da Silva, que é Coordenador de Operações – muito obrigado pela
presença –; o Senhor Leandro Vianna Chagas, que é Coordenador de Defesa Civil no Centro de
Operações Rio (COR) – muito obrigado pela sua presença –; e a Senhora Ivana Soares de Aguiar,
Auxiliar Técnica de Defesa Civil da Subsecretaria de Proteção e Defesa da Subsecretaria de Proteção e
Defesa Civil.
Estão, também, na plateia, como técnicos da Defesa Civil, o Senhor Ricardo Vergílio de Souza – muito
obrigado pela presença –; a Senhora Lúcia Helena C. S. Agra – muito obrigado pela presença –, que é
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Superintendente Administrativa; o Senhor Ricardo é Assessor III; e, também, a Senhora Carolina
Marques Esteves Tomás.
Ok, muito obrigado. Ah, não, mas aí é registrar a sua presença. Achei que também era da Defesa Civil.
Muito obrigado. Mas, quero registrar e agradecer pela presença da Senhora Carolina Marques Esteves
Tomás, que é enfermeira, técnica em radiologia, cidadã afetada pelas consequências das chuvas, no
Condomínio Maria Mazzetti. Também, registrar e agradecer, mais uma vez, o sempre presente
Marcelo Sepúlveda, engenheiro da Secretaria Municipal de Conservação, que também tem
acompanhado.
Inclusive, o Tomás está me lembrando aqui, e já para registrar, o nosso GT criado segue fazendo as
visitas as comunidades. Na última segunda e quarta-feira desta semana, visitaram a Rocinha. Todos
os lugares da Rocinha. Já tive relatos. Já publicamos, inclusive, fotos. E na semana que vem é
Manguinhos e Jacarezinho, na segunda e na quarta-feira. O Eduardo e o Sérgio estão acompanhando,
e o Marcelo Sepúlveda também tem acompanhado as visitas do GT, que têm sido muito importantes
e certamente trarão para nós relatos e farão parte do relatório.
Bom, feitas essas questões, queria dar conhecimento aos senhores vereadores que a gente precisa,
na próxima sessão, deliberar sobre a questão de se nós vamos solicitar a prorrogação de prazo da
CPI ou não. Então, até lá, para que a gente possa refletir sobre esse assunto. A nossa CPI teria prazo
regimental para 19 de julho, que é o meio do recesso. E, portanto, como no nosso plano de trabalho,
em tese, a gente vai ultrapassar o mês de julho, aí precisaríamos ver a questão da prorrogação. Mas
esse será o debate da próxima reunião.
Quero dar conhecimento, também, de que ontem... Eu queria agradecer aos três vereadores, e o
Vereador Renato Cinco está aqui... A questão de que, portanto, o PDL para tentar retornar o Centro de
Operações Rio para a Casa Civil tem a assinatura de todos os membros que tem frequentado a CPI. O
que é muito positivo. Eu queria agradecer aos senhores por isso. E vamos tentar fazer um esforço
para que ele seja votado na próxima semana, para o que conto com o apoio dos senhores também.
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Queria perguntar, passar a palavra. Tenho, de novo, uma série de perguntas a fazer. Mas gostaria de
saber se algum vereador gostaria de já fazer alguma colocação inicial ou se algum dos senhores e
senhoras gostaria de também fazer alguma explanação inicial.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Já que me foi permitido, primeiro, eu queria registrar que
existem aqui dois representantes de um conjunto habitacional, o Maria Mazzetti. E dizer que a
documentação que foi encaminhada para a Comissão já foi entregue, com toda a parte visual e de
argumentação dos moradores do Condomínio Maria Mazzetti. Fizemos uma explanação na reunião
passada. Eles estão aqui e é importante que saibam que tudo o que foi encaminhado, foi entregue.
A outra questão, Presidente, é em relação à Defesa Civil propriamente dita. A Defesa Civil vem com
um histórico um pouco conturbado de, assim como o Centro de Operações Rio (COR), a Defesa Civil já
foi da Secretaria de Saúde, saiu da Secretaria de Saúde, foi para a Conservação e, agora, na Secretaria
Municipal de Ordem Pública (Seop).
Ocorre que, em determinado momento, essas pessoas... Inclusive, eu gostaria de perguntar, aqui,
quantos engenheiros, hoje, existem na Defesa Civil. Eles tinham uma gratificação específica para o
pessoal da Defesa Civil. Era uma gratificação que era dada, não só para o pessoal de nível técnico,
mas também aos engenheiros. Isso foi retirado pela Seop e, segundo informações, colocado no
gabinete do secretário.
Essas gratificações, que eram dadas ao pessoal operacional de ponta, foram retiradas e colocadas
para o pessoal interno, administrativo do gabinete do Secretário de Ordem Pública. Inclusive, essa é
uma oportunidade, quando ele vier, para gente questionar, porque eu já levei essa questão várias
vezes. Já falamos aqui, enfim.
O pessoal, na verdade, jamais vai colocar aqui o desconforto deles. Não só pela questão da
gratificação, mas, principalmente, por essas idas de vindas para vários órgãos. Claro que o mais
confortável e a coerência de todo o trabalho que eles desenvolvem têm muito mais a ver com a
Secretaria de Saúde do que com qualquer outro lugar.
Enfim, eu queria que a gente pudesse ter primeiro: qual é a formação, hoje, da Defesa Civil? Com
quantos técnicos eles contam? Para que possam, em eventuais situações, estar disponíveis para
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fazerem um trabalho, verdadeiramente, técnico, porque ninguém vai fazer o que eles fazem. Além da
formação e da experiência, não tem, na Prefeitura, nenhum outro quadro que desempenhe o papel
que eles desempenham. Então, é preciso que a gente tenha o cuidado de saber o que temos, hoje,
disponível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Vereadora Rosa Fernandes, indo ao encontro das suas
palavras, eu queria acrescentar o seguinte: é realmente lamentável que o subsecretário não esteja
aqui, mas eu acho que estas informações são uma questão até mais política. Nós vamos fazê-las ao
Secretário Amendola.
Na verdade, a informação que eu tive é exatamente a que a senhora teve. Inclusive, essa gratificação
que os engenheiros da Defesa Civil recebiam foi atribuída a pessoas do gabinete do secretário,
segundo informações.
Pior que isso: 10 dos 40 engenheiros que existiam na Defesa Civil – não sei se ainda existem 30,
porque eu estou me baseando em informações que chegaram ao meu gabinete –, 10 desses
engenheiros que reclamaram, porque não estavam recebendo os encargos e verificaram,
constataram que esses encargos tinham ido para o gabinete do senhor secretário foram afastados.
A origem deles era a Secretaria de Saúde e foram para a Secretaria de Infraestrutura, sem sequer
terem sido solicitados pelo secretário. Então, eu acho que é uma situação bastante grave, que a gente
tem que, enfim, investigar e ver o que, realmente, aconteceu com essas pessoas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Querendo ou não, Senhor Presidente, isso afeta o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro. Registro e agradeço a presença do Vereador Tiãozinho
do Jacaré, Membro Titular desta CPI. Eu acho que, sobre essa questão das gratificações, cabe à gente
fazer um ofício pela CPI, perguntando e solicitando a resposta específica sobre isso, até porque, para
não expor os engenheiros que aqui estão, a não ser que eles queiram falar sobre esse assunto. Então,
faremos isso.
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Eu posso começar, Vereadora Rosa Fernandes, para que eles possam responder à pergunta sobre
quantos engenheiros há. Eu queria só fazer uma pergunta anterior, que vocês pudessem... Portanto,
dar oportunidade de os senhores falarem sobre isso.
Qual é a missão institucional da Defesa Civil? Pode falar livremente, não precisa ser... Isso, sempre
quando for fazer uso da palavra, por favor, ao microfone. Nós temos três microfones aqui na mesa, é
só solicitar, que a gente pede aqui. Só se identifica a primeira vez, para o pessoal da Ata saber quem
está falando.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Meu nome é Leandro Chagas, sou Coordenador da Defesa Civil no
COR e, para falar um pouquinho em linhas gerais, de forma bem sintética, o papel da Defesa Civil no
Município do Rio, assim como qualquer outra Defesa Civil Municipal, é evitar ou minimizar desastres.
Então, dentro desse âmbito, a gente tem as ações, como o senhor bem colocou, de prevenção,
mitigação, resposta, recuperação e assistência às pessoas afetadas por eventuais desastres.
A Defesa Civil gerencia, integra e aciona os recursos responsáveis por responder, prevenir e
responder acidentes e desastres, e nesse papel de evitar ou minimizar. O mais importante é a parte
da prevenção. A gente estava até comentando entre os colegas que é bom a gente participar desse
evento porque é uma oportunidade inclusive de os senhores conhecerem um pouquinho melhor
sobre o órgão, quais são as atividades que a gente realmente executa. Uma boa parte é do quadro
efetivo da Defesa Civil.
Eu estou com meu colega Sergio Gomes, a Ivana, pessoas que já são da Defesa Civil de longa data, já
passamos por várias gestões, temos executado um trabalho que é de vanguarda em relação à
Defesa Civil no âmbito nacional, inclusive o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário; o Núcleo de
Defesa Civil, que são pessoas na comunidade que ajudam a instituição a responder em situações de
emergência; toda essa estrutura, a Defesa Civil nas escolas, isso tudo foi criado no Município do Rio
logicamente porque, conhecendo o risco que existe na cidade, de desastres naturais, é importante
que haja essas iniciativas.
Não é mais do que nossa obrigação, mas de qualquer maneira é importante registrar que uma boa
parte dessas iniciativas foi de pioneirismo da Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro. Então, dentro
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desse contexto, como a gente falou, em linhas gerais, a gente atua para evitar ou minimizar
desastres, uma vez que seja impossível prevenir.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Gostaria de registrar a presença do nobre Vereador Rocal.
Muito obrigado pela presença.
De fato é isso, mas ao ler na questão oficial do que seria a missão institucional da Defesa Civil, tem
uma coisa inclusive que achei muito importante que a gente possa compartilhar aqui, até porque a
gente discutiu isso nas sessões iniciais, que também é função da Defesa Civil incentivar a cultura da
prevenção na sociedade carioca, na mudança de comportamento, de modo que não seja uma
sociedade de resposta reativa, e sim uma sociedade proativa e resiliente.
Queria elogiar que é de fato um dos elementos que a gente quer abordar aqui.
Bem, agora, chegamos à pergunta da Vereadora Rosa Fernandes. Quantos servidores estão lotados
na Defesa Civil e quantos desses são capacitados para exercer funções relacionadas às vistorias e
para as funções de resgate e salvamento e, desses, quantos são engenheiros? Que pudessem dar,
portanto, um panorama geral hoje dos servidores lotados na Defesa Civil.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Boa tarde, meu nome é Sergio Gomes, sou
Coordenador de Operações da Defesa Civil.
No total, hoje, nós temos 156 funcionários na Defesa Civil, sendo 84 do cargo efetivo; incluindo
Engenharia, temos 24 engenheiros e arquitetos; temos no total 16 agentes administrativos e oito
bombeiros concursados, fora o efetivo de contrato, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O efetivo de contrato é essa diferença entre 156 e 84?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Temos um total de 156, sendo 84 efetivos e, portanto, 72
contratados. É isso? Eu fiz a conta de cabeça aqui...
Ah, são servidores também?
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São de outras categorias?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso, aqui não está a estrutura dos contratados, não
é? Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aqui estão os cargos efetivos. Está entendido. São 24
engenheiros ou arquitetos, oito bombeiros.
Na avaliação dos senhores sobre esse quantitativo, há déficit de pessoal na Defesa Civil? Qual é o
tamanho do déficit? Qual é a avaliação dos senhores? Essa era uma pergunta, obviamente, para o
subsecretário, mas eu acho que cabe a avaliação dos senhores sobre a perspectiva de qual é a
avaliação desse ponto de vista de se esse quantitativo ter sido suficiente para o atendimento da
cidade. Por exemplo: 8 bombeiros, 24 engenheiros ou arquitetos. Se isso é o elemento suficiente, se
há déficit e o que esse déficit tem significado, se ele existe, em termos práticos.
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Eduardo Pierre, assessor especial da Defesa Civil. O
quadro de 24 técnicos é suficiente para atender em uma situação normal. Em situações em que nós
estamos vivendo de calamidade decretada pelo prefeito e reconhecida pelo Governo Federal, houve
um incremento muito grande de solicitações de vistorias, que nós estamos tentando atender na
medida do possível. É uma situação excepcional, mas dentro de uma situação normal, os 24 dão
conta, sim, da situação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas em momentos de crise há, portanto, uma constatação
de que a existência desses 24 técnicos é insuficiente? E dos oito bombeiros. Eu estava, pelo menos,
destacando esses dois detalhes.
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Exatamente. Nós estamos vivendo, lembrando,
uma situação excepcional, uma situação de crise. Nós estamos dimensionados para uma situação
normal, não para uma situação tão excepcional como estamos vivendo neste momento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco, Vereador Tarcísio Motta.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O que o senhor está chamando exatamente de situação
excepcional? O fato de terem tido três tempestades no mesmo ano? Isso é o excepcional?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Exatamente. As situações climáticas graves que
acometeram a cidade ocasionaram situações nunca antes vistas.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Quer dizer, os cientistas que afirmam, então, que esse é o novo
normal, se eles tiverem razão, então, o órgão está com número insuficiente para atender o novo
normal?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Essa é uma discussão científica, técnica, que não dá
para a gente saber aqui. Só ao longo do tempo que a gente vai saber se essa situação...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Por isso eu coloquei o “se”. Se esse for o novo normal, se ano que
vem tiverem três tempestades de novo, aí então o quadro é insuficiente.
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Sim, sim. Se esse quadro continuar dessa forma e
se agravar, há necessidade de incremento de investimentos e pessoal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantos eram, qual era o tamanho? Vereadora, quer fazer a
pergunta?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês já viveram momentos de um desenho que era um
desenho não ideal, mas suficiente para vocês atuarem na rotina e nas emergências. Qual era o
tamanho disso? Qual era o desenho dessa Defesa Civil?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade, nós estamos desde 1992 com o
mesmo quadro em nível de funcionários concursados, sem encargos. Então, nós temos 10 técnicos,
30 auxiliares técnicos e 60 agentes de Defesa Civil. Então, isso desde 1992.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês não tiveram perdas ao longo desse tempo?
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Então, aí nós tivemos um concurso em 2010 e que
mesmo assim só foram concluídas as vacâncias, as vagas necessárias. Então, não houve um
aumento do efetivo de Defesa Civil. O mesmo efetivo desde 1992.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor pode repetir esses números?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – São 10 técnicos, 30 auxiliares técnicos, 60 agentes;
fora o extraquadro, que entraria o corpo técnico, bombeiros, agentes administrativos, motoristas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque esses 10 técnicos, 30 auxiliares técnicos e 60
agentes dão 100 funcionários. Eu quero cruzar com o número dado anteriormente, que era de 156
efetivos.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Eu estou respondendo o que a Vereadora Rosa
Fernandes me perguntou em nível de quantitativo do quadro técnico de Defesa Civil, funcionários do
quadro de Defesa Civil. Então, desde 1992. Então, as mudanças climáticas, os eventos que vêm
aumentando, a magnitude dos eventos, a vulnerabilidade das áreas que a gente vai vendo. Desde
1992, o que vem aumentando também é a vulnerabilidade.
Se você fizer a junção de um evento adverso, a magnitude dele com a vulnerabilidade...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – População, de 1992 para 2019...
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso aí, e o quadro permaneceu o mesmo desde
1992.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vamos lá, para a gente entender: vocês falam de um
quadro da Defesa Civil, mas além desse quadro efetivo da Defesa Civil, vocês têm agregado outros
técnicos comissionados...
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não, não. São quadros técnicos. Por exemplo, a
parte da engenharia e arquitetura são arquitetos. Eles não são do quadro da Defesa Civil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Esses permanecem?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eles não fizeram concurso específico para a Defesa Civil?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não, não fizeram concurso específico para a Defesa
Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Houve um concurso para engenheiro da Prefeitura e alguns
foram lotados ali.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas o efetivo aumentou, diminuiu ou permaneceu o
mesmo na Defesa Civil como um todo?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – As pessoas vão saindo pelo baixo salário. As
pessoas fazem concurso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas você não tem noção?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Então, hoje a gente tem 156 no total.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora eu entendi. Mas as vagas existentes hoje são 10
técnicos, 30 auxiliares e 60 agentes?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Fora os extra-quadros.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fora os extra-quadros. Houve uma resposta de um
questionário para nós – e eu gostaria de agradecer os questionários que estão sendo respondidos. Na
resposta ao questionário que fizemos ao gabinete do Prefeito, a Defesa Civil afirma que os servidores
atuam “em contingente suficiente para suprir as demandas do órgão com efetividade, como
demonstra o índice de satisfação de 67% do serviço 1746”.
Eu queria que os senhores pudessem dar algum tipo de avaliação sobre isso. O índice de 67% é
satisfatório? Isso é o estado de crise, de calamidade que a gente está vivendo? Isso é normal? Porque
eu fico brincando: com 6.7 lá no Pedro II não dá para passar direto. Então, 6.7 não rola. Eu só queria
entender por que os senhores avaliam que 67% de atendimento das demandas é, na verdade, um
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contingente suficiente para atender isso. Mais contingente teria melhor atendimento. Queria que o
senhores pudessem fazer uma avaliação.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Perfeito. É importante ressaltar que o foco da atuação da Defesa
Civil é nas áreas de maior suscetibilidade, vulnerabilidade em relação a ocupações e encostas, locais
com alto risco de deslizamento. Muitos desses locais são de dificuldade de acesso em função de
outras questões que não dizem respeito à Defesa Civil, que estão relacionadas à Segurança Pública,
questões relacionadas à dificuldade de acesso e alguns outros detalhes.
Logicamente, a gente gostaria de uma estatística maior em relação à satisfação. É importante
registrar, inclusive, que, por meio das visitas do grupo de trabalho da CPI, circunstâncias foram
observadas em relação a risco, a problemas relacionados ao atendimento a ocorrências. Então,
logicamente que a gente precisa considerar que a gente trabalha num contexto onde não são sempre
favoráveis as visitas técnicas para vistoria, intervenções relacionadas a interdições de imóveis. Muitas
vezes, inclusive, a gente gostaria de registrar, as sirenes e os pluviômetros, alguns equipamentos da
Defesa Civil estão instalados em áreas de altíssimo risco. A gente pode falar bem praticamente:
algumas bocas de fumo são instaladas praticamente ao lado de onde é o pluviômetro, a sirene da
Defesa Civil.
Então, a gente faz o possível para atender esse número de ocorrências. Uma grande parte dessas
ocorrências que chegam para a Defesa Civil pelo 199 ou pelo 1746 a gente, infelizmente, não
consegue atender, em função da dificuldade de comunicação com a pessoa que realizou a solicitação
ou em função de o próprio solicitante ter algum medo de relatar o risco ou se identificar. A gente
trabalha com essa realidade. Em alguns locais de alta periculosidade, muitas vezes o próprio
solicitante não pode identificar a sua identidade. Logicamente, a equipe da Defesa Civil vai precisar
procurar alguém para fazer o atendimento.
Então, só estou expondo alguns problemas que a Defesa Civil encontra durante os atendimentos que
acabam depondo contra essa estatística que a gente tem como resultado final dos atendimentos.
Mas, de qualquer maneira, a gente tem como constatar, pelos relatórios, por meio de entrada no
sistema, dos sistemas de Defesa Civil que a gente tem em relação ao grau de atendimento da Defesa
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Civil. De acordo com as emergências que chegam para a gente atender, a gente atende, na medida do
possível e com a maior energia possível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não tenho dúvida de que os técnicos fazem um trabalho
que é heroico. Isso eu acho que não é sobre o trabalho e o esforço. A nossa intenção, como foi com a
Rio-Águas, como foi com a GeoRio, é conseguir entender qual é a questão da quantidade e do tipo de
corpo de que se precisa para as demandas da cidade. Então, é desse ponto de vista que a gente está
tentando avaliar, porque essa foi uma resposta que veio de vocês. Ou seja, é suficiente, porque a
gente atende 67%. Eu achei que... Não vem esse complemento que você diz agora. O que a gente
considera é: então, precisava de um contingente maior para atender mais do que 67%.
E eu acho que aqui a gente precisa tentar, para que a gente possa, ao final dessa CPI, perceber quais
são os mecanismos de fortalecimento institucional desses corpos, desses órgãos da Prefeitura –
Geo-Rio, Rio-Águas, Defesa Civil, Comlurb –, o que a gente precisa para enfrentar, como a gente está
dizendo, um cenário em que há um novo normal. Então, é desse ponto de vista que queria explicar,
para tranquilizar os senhores que essas perguntas não têm a ver com avaliação dos seus trabalhos.
Os senhores não estão aqui hoje como investigados da CPI. A CPI está investigando as atribuições e
responsabilidades da Prefeitura e não de cada técnico, individualmente. Para tranquilizá-los.
Existe previsão de aposentadoria de técnicos e desse corpo efetivo para os próximos 10 anos? Qual a
perspectiva de aposentadoria?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Nós temos um quadro já próximo de
aposentadoria. Eu não preparei exatamente a data de nascimento de todos aqui, mas, de uma visão
geral, acredito que nos próximos cinco anos, de oito a dez servidores muito capacitados, muito bons
vão se aposentar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que significa uma necessidade para haver troca de
conhecimento entre esses que saem e os que entram. Uma necessidade mais urgente ainda.
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Corretíssimo. É uma coisa que eu estou, inclusive,
brigando internamente para que isso aconteça.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nessa situação excepcional, que o senhor definiu agora – que
o Cinco lembrou bem –, a gente tem que lembrar que é um novo normal. Mas, para usar a sua
terminologia, o senhor tem alguma avaliação do percentual de demandas que não conseguem ser
atendidas num prazo adequado? Há alguma perspectiva sobre isso para que a gente possa avaliar
novamente isso? Numa situação como essa, qual é o percentual de demandas que não foram
atendidas, por exemplo, nos últimos três meses? E como é que isso tem acontecido na Defesa Civil?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Bem, nos últimos três meses, houve – se você
analisar estatisticamente as solicitações de boletins de ocorrência – um grande incremento. Num
ano, normalmente, nós temos quantos boletins? Cerca de 12 mil, 13 mil. Nós estamos agora, no mês
de maio, com 14 mil. Então, é uma excepcionalidade sim, comprovada estatisticamente pelo Sistema
Informatizado de Defesa Civil (SISDC).
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas tem ideia de quantos desses boletins, dessas
solicitações não conseguem ser atendidas num prazo adequado?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Eu não tenho esse dado preparado para te
responder, mas podemos te responder em sequência. Não temos aqui nesse momento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo. Se tiver algum padrão de grandeza também serve
para gente.
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Acredito, grosso modo, que a gente não está
conseguindo atender uns 15%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vamos fazer uma conta aqui?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode fazer.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São 13 mil, 12 mil ao ano. São mil ao mês. E seriam 50 por
dia. Qual é a média de atendimento por dia que vocês conseguem fazer?
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O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Em torno de 40 atendimentos a gente faz
normalmente por dia.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, há aí, nesse caso, 20% que não está sendo atendido,
de 15% a 20% nessa história.
Como é que os servidores se deslocam para as vistorias, para os atendimentos? Quantas viaturas a
Defesa Civil possui à disposição? São viaturas próprias, de algum contrato? Vocês consideram esse
número suficiente? Só diz o nome, para o pessoal da ata poder registrar.
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Meu nome é Lucia Agra. Estou como superintendente
administrativa da Defesa Civil. Nós temos dois contratos de locação de veículo. Um é de picapes com
condutores e sem combustível e contempla sete picapes, sete veículos.
Temos uma locação também, outro contrato de locação de veículos de passeio, com condutor e com
combustível. E são quatro veículos. E temos uma frota própria, que já está até um pouco defasada. A
gente procura fazer uma manutenção. E são duas picapes, um Gol e um veículo de passeio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se a gente somar tudo dá sete picapes, com mais duas são
nove picapes e cinco carros comuns, que a senhora definiu como carro de passeio. A avaliação é de
que essa frota é suficiente?
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Não. Pelo o que a gente acompanha...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Especialmente nesses momentos de maior crise?
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – E foi falado, nesses momentos de maior crise, que não é
suficiente. Inclusive, a gente busca apoio de outros órgãos da municipalidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
A SRA. VEREADORA (ROSA FERNANDES) – No momento das chuvas, eu acho que isso se agrava. E é
quando eles buscam apoio de outros órgãos. Eu acho que essa é a questão. Uma das coisas que falei
aqui para o nosso assessor...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nosso, não. É meu.
A SRA. VEREADORA (ROSA FERNANDES) – ... que é da Comissão, virou assessor da Comissão − o
nosso assessor é porque eu tiro casquinha – é que a gente precisava entender, primeiro, como se dá
esse fluxograma em momentos de chuvas ou de acidentes, desabamentos e tal; e se eles têm um
relatório dos lugares de maior incidência ou de acontecimentos repetitivos que necessitem de
intervenções, porque são questões crônicas, vamos dizer, recorrentes.
Claro que, com a chuva, você tem problemas em lugares que nunca teve, acontece. Mas há aqueles
lugares onde, permanentemente, você tem problemas. Vocês têm esse estudo? Vocês mandam para
onde? Vocês têm noção de custo?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês têm pontos avançados? Ou todo o mundo tem
sempre que se deslocar da sede até o local?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS − Perfeito. As áreas de maior suscetibilidade em relação a riscos de
desastres naturais e tecnológicos são os que a gente trata principalmente. A Geo-Rio mapeou, de
2010 para 2011, as áreas de maior suscetibilidade a problemas geotécnicos em relação a
deslizamentos de encostas, rolamento de pedras, como esses que a gente viu, com bastante
frequência, em 2019.
São 103 áreas de alto risco geológico onde a Defesa Civil possui pontos de apoio, que são locais para
abrigar emergencialmente moradores em momentos de crise, em relação a índices pluviométricos
elevados, chuva muito forte. A gente até enfatiza que não são abrigos. Nesse primeiro momento, são
pontos de apoio para onde as pessoas, que moram nessas áreas mais suscetíveis, podem se deslocar
e devem, inclusive, ouvir a recomendação da Defesa Civil, para que elas possam se localizar no
momento de maior crise.
Então, a gente tem, nessas 103 áreas de maior suscetibilidade, 194 pontos de apoio. O local pode ter
mais de um ponto de apoio. A gente tem essas sirenes que estão relacionadas a risco geotécnico,
risco de deslizamento, espalhadas nessas áreas de maior risco. E uma coisa que a gente sempre
costuma enfatizar: não significa que, fora dessas 103 áreas de alto risco geológico, não haja também
risco; pode haver também. Mas, como a gente trabalha com a maior suscetibilidade em relação a
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ocorrências, a gente já está atacando o que, pelo que foi passado pela Geo-Rio, é mais crítico em
relação a deslizamentos de encosta, em relação a essa densidade ocupacional nas áreas de maior
suscetibilidade.
A gente também tem áreas de muita suscetibilidade em relação a outras localidades que não fazem
parte desse primeiro momento das 103 áreas de risco geotécnico, como Muzema, Jardim Maravilha;
algumas áreas na Zona Oeste, o problema está mais relacionado a alagamento do que deslizamento
de encosta. São áreas que a gente consegue mapear em relação a números de chamados, de vistoria
para a Defesa Civil e em relação a ocorrências observadas, relacionadas a deslizamento de barreira,
todo esse risco geotécnico, como a gente mencionou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou passar a palavra para o Vereador Major Elitusalem,
mas, antes, só queria... Eu cheguei a fazer uma pergunta que era diferente: se tem ponto, posto
avançado da Defesa Civil. Não é o ponto de apoio, sobre o qual a gente vai até fazer a discussão.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS − Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minha pergunta é: no momento de uma ocorrência, há
posto avançado da Defesa Civil espalhado pela cidade ou a Defesa Civil está toda concentrada na
sede e tem que se deslocar para o lugar de onde vem a ocorrência?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS − Ok. A gente tem em Vila Isabel a nossa sede principal. Ali, onde a
gente atende muito rapidamente a parte da Zona Norte; a partir do centro, a gente consegue chegar
com uma certa velocidade também. A gente tem ali na Zona Sul núcleos de resiliência capacitados
para atender brevemente.
Santa Cruz, a gente tem a parte de atendimento da Zona Oeste, que é o nosso Núcleo Comunitário de
Defesa Civil (Nudec), a nossa gerência, onde o Vladimir, muito conhecido ali pela Zona Oeste, conhece
vários núcleos comunitários voluntários que atendem muito bem a Defesa Civil, inclusive em
momentos de crise. É uma gerência isso, com efetivo, viaturas próprias, inclusive plantões 24 por 7.
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Em alguns locais onde a Defesa Civil não possui sede, destacamento próprio, a Defesa Civil enfatiza,
por meio do Centro de Treinamento, a capacitação de núcleos de Defesa Civil. E são diversos núcleos
que dão a primeira resposta no momento de crise.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – A primeira pergunta, ele praticamente respondeu, que era
relativa à Zona Oeste.
A Geo-Rio nos mostrou aqui que as maiores incidências são no Maciço da Tijuca e região. Mas você já
respondeu. Então, Presidente, quero fazer uma pergunta relativa ao orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode fazê-la.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – O orçamento que estava previsto para a Defesa Civil foi
gasto efetivamente? Houve esse investimento? Usou o recurso que estava lá alocado?
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Bem, o orçamento de 2019 está no patamar de R$ 15,7 milhões,
sendo que o gasto de pessoal consome uma média de R$ 13 milhões.
O restante, na faixa de R$ 2,2 milhões, aproximadamente, é utilizado para atender as demandas de
infraestrutura e logística, como os contratos continuados que nós temos, de veículo, combustível e
outros contratos, para atender justamente a demanda finalística do órgão, que é a população em
situações de desastre.
E o nosso índice de liquidação da despesa, isso olhando para 2018, foi na faixa de 80%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me tentar entender, R$ 15 milhões é o total, incluindo
os salários e contratos etc. É tudo isso?
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Isso mesmo. É tudo isso.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Bom, já respondeu a pergunta. Ela respondeu. Eu queria
entender isso, o que eles têm disponível e se era suficiente.
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Só para finalizar aqui, vocês têm novas tecnologias, previsão de uso, por exemplo, de drone, uma
coisa que viabilize o trabalho do agente de campo?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Bem, nós fizemos aquela aderência, quer dizer, nós
nos inscrevermos para uso de drones, mas a solicitação foi até considerada cancelada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aquela história do drone era de vocês?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Não, nós pedimos também. “Quem quer usar o
drone?” Nós nos inscrevemos também.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Presidente, está respondido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para lembrar à Vereadora Rosa Fernandes, e um
assessor meu já tinha mostrado, tem que pedir, porque, no organograma da estrutura da Prefeitura,
vocês ainda estão na Saúde no site da Prefeitura. Isso é um problema. Quando foi que vocês foram
para a Ordem Pública? Vocês estavam na Saúde, foram para a Conservação e para a Ordem Pública.
Quando é que isso... Só para a gente lembrar aqui, porque agora eu fiquei confuso também.
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – É uma situação atípica, não é? Atualmente, a nossa estrutura de
cargos e de pessoal está toda concentrada na Saúde. E a parte orçamentária está vinculada à
Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Nós somos uma subsecretaria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu juro, não consegui entender isso. Eu sou vereador.
Vereadoras Rosa Fernandes e Teresa Bergher, que são vereadoras mais antigas do que nós três aqui,
acho que falo por nós três, eu preciso entender. A estrutura de pessoal está numa secretaria e o
orçamento está em outra?
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Exatamente. Nós estivemos na Conservação no período até 2016.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Mas também com essa bipartida.

A2-0420

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma parte na Saúde e uma parte na Conservação.
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Uma parte na Saúde e outra parte na Conservação.
A partir de 2017, nós migramos a parte orçamentária para o Seop, para a Ordem Pública. No entanto,
a parte estrutural, de cargos, de pessoal, ainda está concentrada na Secretaria de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque eu preciso saber inclusive qual secretário a gente
chama para responder.
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – Depende... É melhor chamar os dois.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Chamar o secretariado inteiro para falar da Defesa Civil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu acho que vocês não estão sendo...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É. Eu acho que um elemento é o processo de
descontinuidade administrativa, que é ruim para qualquer órgão técnico que tenha que atuar nessa
história toda.
Bom, deixa-me ver aqui. Os senhores têm alguma outra falta, porque eu perguntei sobre viaturas, e
agora o Vereador Major Elitusalem perguntou sobre Orçamento, e a gente estava perguntando sobre
Pessoal. Já falamos também um pouquinho sobre a questão dessa descontinuidade administrativa.
Há alguma outra falta de recurso de ordem material ou humana existente na Defesa Civil? Isso afeta
o trabalho da instituição de que forma?
Só fazer pergunta se eu tinha me esquecido de alguma questão de tecnologia, de material, de
insumos... Eu ia perguntar, por exemplo, tinha uma pergunta aqui, só para ter uma ideia. Botes de
salvamento, por exemplo, para o momento dos alagamentos. Botes de salvamento, no momento dos
alagamentos, por exemplo, quantos tem?
Além disso, se está faltando alguma outra coisa.
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Sergio Gomes, na realidade, a gente tem que dividir
isso. Em nível de resposta, quem faz é o Corpo de Bombeiros. Salvamento é com o Corpo de
Bombeiros. Então, isso, são “medidas diretas”, não é? Nosso, no caso, são medidas não estruturais,
que são treinamento, capacitação na comunidade, capacitação dos colaboradores.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Obrigado por me esclarecer. Eu também não sabia
disso ainda, mas há alguma outra falta material de recursos, que vocês possam, que vocês podem
identificar aqui para nós?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Como funcionário há 20... Este ano vai fazer 27 anos,
e as coisas, como vêm acontecendo, têm que evoluir. Então, acredito que sim. Tem que melhorar
sempre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quer complementar?
O SR. EDUARDO PIERRE DEL PELOSO CARNEIRO – Não. É exatamente isso. Se a gente puder... A gente
tem um parque de computadores, mas eles já têm certa idade, e a gente sabe... Então, sempre, como
o Sergio falou, é possível melhorar, e a gente também está buscando isso.
Em relação aos cabos, só para complementar, quando há uma necessidade urgente, os órgãos, a
gente pede e a Fazenda cedeu carros, a Guarda Municipal cedeu carros, outros órgãos cedem
motoristas. Às vezes, não tem motorista e vem guarda nos auxiliar, entendeu?
A gente pede aos órgãos e somos sempre muito bem atendidos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhores vereadores, eu vou passar para um conjunto de
perguntas sobre o sistema de alarme sonoro da cidade. Sobre estrutura, gostariam de fazer ainda
alguma pergunta?
Vereador Major Elitusalem e, depois, Vereadora Rosa Fernandes.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Eu quero só entender. Foi falado que o tráfico, área de risco,
impede a atuação da Defesa Civil. Como eu sou da área de segurança pública, eu sempre entendi, a
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gente nunca viu a Defesa Civil como sendo força hostil, sendo reconhecida pelo crime como força
hostil.
Vocês têm algum diálogo, com lideranças comunitárias, que pudesse mitigar esse problema com o
narcotráfico?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Excelente pergunta. Na realidade, a gente faz a...
Sempre nós temos a aproximação com as lideranças. A gente não entra... Eu costumo falar com
meus operacionais que, mesmo eu conhecendo a liderança comunitária, mesmo eles falando “podem
vir, que está tudo bem” eu não entro na casa deles, no terreno deles, sem autorização.
Ontem mesmo, a gente estava no grupo de trabalho. Nós fomos orientados a não passar em
determinada área. Então, por exemplo, antes de fazer vistoria, antes de várias situações de
interdições e tudo, nós fazemos contato com a liderança comunitária. Sempre. Isso é sempre.
A nossa gerência... É presidente, é liderança, todos os contatos que a gente tem, os colaboradores,
como os agentes comunitários de saúde.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Obrigado. Está respondido.
Só lamento é lhe dizer que é o território deles, porque ali é o Estado, não é? Deveria ser o Estado
Brasileiro.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não, “território” que eu digo é...
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Não, não. A culpa não é sua. Essa culpa não é nossa, mas
vamos mudar isso.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – É. Até porque a gente precisa. Isso, quando a gente...
Quando acontece isso... Tomás está aqui, que estava ontem com a gente lá. Por onde a gente passa, a
Defesa Civil é muito bem tratada, porque nós estamos lá. É tanto que, graças a Deus, a gente
conseguiu mudar nossa cor. Nosso uniforme foi azul durante muito tempo, e a gente... Eu, desse
tamanho, era confundido toda hora.
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Então, assim, hoje, a gente, graças a Deus, quando a gente informa... Mesmo às vezes, quando
acontece um desastre na comunidade, que estão cientes, a gente toma dura que vocês não têm
noção do que é. É muito constrangedor para a gente...
Por exemplo, ontem foi uma situação, mas a gente vive isso rotineiramente. Eu, no Vidigal, agora,
outro dia, eu fiquei abrigado esperando o tiroteio passar. Estava lá dentro tentando tirar as pessoas
de dentro de casa.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Obrigado. Está respondido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na verdade, eu queria só fechar para a gente poder definir
exatamente esses números que ficaram um pouco soltos.
Qual é o efetivo, quantos funcionários trabalham, efetivamente, na Defesa Civil? Quantos recebem
pela Defesa Civil e quantos são cedidos à Defesa Civil? Só para a gente amarrar esses números:
quantos trabalham, quantos recebem e quantos são cedidos?
A SRA. LUCIA HELENA C. S. AGRA – 156 servidores trabalham e recebem pela Defesa Civil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não tem mais ninguém além desses 156?
A SRA. LÚCIA HELENA AGRA – Não.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não há cedidos, não há comissionados, não há
extraquadros...
A SRA. LÚCIA HELENA AGRA – Não, cedidos não. Não, os comissionados...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só para a gente amarrar isso, que está meio complicado.
A SRA. LÚCIA HELENA AGRA – É, o total é 156!
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Que trabalham...
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A SRA. LÚCIA HELENA AGRA – É, que trabalham. Os 84 são da categoria da Defesa Civil, e o restante
são servidores oriundos, cedidos de outros órgãos da Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas então tem, inclusive no quadro da Defesa Civil, 16 vagas
em aberto, porque se as vagas da Defesa Civil, originais, são 100 e há 84 hoje, portanto há 16 ali das
vacâncias...
A SRA. LÚCIA HELENA AGRA – 10 até saíram – não é, Vereador? –, foram remanejados, inclusive sem
passar pela sua origem, que era a Secretaria de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor, no microfone, Leandro. Desculpe, mas senão a Ata
depois fica desesperada e vem puxar a minha orelha.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – A gente está falando sobre dois cenários: o cenário em relação ao
quadro efetivo, em relação aos concursados da Defesa Civil, e aos que foram cedidos.
Em relação ao efetivo, permanente, que são 100 vagas, das quais 84 estão ocupadas, a gente teve
um concurso em 2010 e esse concurso se extinguiu em 2014, já com a prorrogação. Então, a partir de
2015 não se podia mais convocar nem o quadro reseva, porque já se limitou.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, se me permite, desses 10 engenheiros que
foram remanejados para a Secretaria de Infraestrutura, havia servidores que estavam na Defesa Civil
há 26, 27, 28 anos. Eram funcionários, no meu entendimento, com um conhecimento muito grande.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com toda a certeza! Mas acho que, além desse problema dos
10, que acho que a gente vai ter que perguntar ao Secretário quando ele vier aqui, essa perspectiva de
16 vacâncias, por si só, já é o início de uma situação de indicação, porque acho que os 100 são
insuficientes. Lembram? Uma das questões que a gente está aprendendo nestas sessões da Geo-Rio,
da Rio-Águas e, agora, da Defesa Civil é a necessidade de fortalecimento institucional do órgão. E aí
não estamos falando das definições políticas de quem ganha a eleição, mas do fortalecimento da
instituição. Aí, sem dúvida alguma, o mínimo, para começar, é resolver a vacância imediatamente e
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ampliar a criação de vagas, em minha opinião, pelo que estou ouvindo aqui, para que a coisa seja
melhor.
Vou passar para a questão do Sistema de Alarme Sonoro da Cidade do Rio de Janeiro. Ok?
A responsabilidade pela gestão e operação do Sistema de Alarme Sonoro é da Defesa Civil?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Do acionamento, sim, mas o contrato é da Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O contrato da manutenção do alarme sonoro é da Geo-Rio, e
vocês, apenas do acionamento?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Do acionamento e fiscalização. Por exemplo, sou um
dos fiscais. Eu e Leandro somos os fiscais. O contrato é feito pela Geo-Rio. O pessoal do Alerta Rio é
que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando vocês identificam que uma determinada sirene não
está tocando, como é o fluxo dessa informação?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Todo mês nós fazemos o que chamamos de pente fino. A minha
equipe e as gerências na área – além da manutenção da empresa –, nós vamos ao local, acionamos
essa sirene de forma remota, manual e fazemos todos os testes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mensalmente?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Mensalmente. Em relação ao sistema de alerta comunitário, que
temos para chuvas fortes, a Geo-Rio é quem paga o contrato. Esse contrato é vinculado a uma
empresa, que faz a manutenção do Sistema de Alerta e Alarme. São 165 sirenes, com o conjunto de
sonofletores, com aquele sistema todo, e 83 pluviômetros espalhados nessas áreas de maior
suscetibilidade. Lembrando que são 103 áreas de alto risco geológico.
É importante enfatizar que esse contrato tem um mínimo de operacionalidade estipulado, que é de
90%. Ou seja, durante 90% do tempo aquela sirene precisa estar em pleno funcionamento. No
momento em que precisarmos, logicamente nos períodos mais críticos, acionamos aquela sirene. Se
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a empresa não obedece a esses 90% de operacionalidade, ela é multada, como algumas vezes a
fiscalização do contrato já multou a empresa.
Além dessa manutenção feita regularmente pela empresa por força de contrato, a própria Defesa
Civil, a partir de suas gerências, vai à comunidade e testa as sirenes, mas de forma complementar.
Não faz parte do contrato, mas complementarmente a gente faz esse teste pra saber se a sirene está
funcionando corretamente. A sirene é feita por meio de um acionamento remoto. No Centro de
Operações a gente faz esse acionamento. Caso não haja possibilidade de fazer esse acionamento
remotamente, a Defesa Civil capacita moradores da comunidade para que façam esse acionamento
de forma manual. Cada sistema de sirene tem uma caixa. Por meio de uma chave fornecida para
esses moradores que ficam próximos dessas áreas, eles fazem o acionamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como entra em contato com esses moradores? A decisão
sai de dentro do COR, que é pra assinar, não é isso?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Isso. A gente possui um protocolo. Esse sistema é vinculado a
parâmetros, então, a partir do momento que a chuva atingiu esse parâmetro crítico, a Defesa Civil, a
partir do Centro de Operações, ativa essas sirenes, envia SMS para os moradores que cadastraram
celulares para também – de forma complementar – receber esse aviso. Também fazemos ligação
para a liderança comunitária. A liderança comunitária não é contratada da Prefeitura, então não tem
obrigação de colaborar, mas eles se disponibilizam, de forma voluntária, a contribuir com o sistema,
uma vez que eles próprios moram nesses locais.
É dessa maneira que funciona o Sistema de Alerta e Alarme. Então ele conta com a sociedade que
mora nessas áreas de maior suscetibilidade, com a Defesa Civil fiscalizando o contrato de alarme
sonoro, juntamente com a Geo-Rio, que possui fiscais para esse contrato. O contrato é pago pela
Geo-Rio, mas gerido operacionalmente pela Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. As sirenes possuem autonomia para funcionar em caso
de interrupção de fornecimento de energia elétrica?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Para o sistema de sirenes, temos um contrato de manutenção. A
gente não pode acrescentar recursos ao sistema, a gente apenas substitui peças, caso elas sejam
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avariadas. Já aconteceu, em anos anteriores, furtos de equipamentos, e a gente, pela própria
empresa, ser obrigado a repor esses equipamentos furtados, mas a gente não consegue fazer
aditivos no contrato no sentido de complementar o sistema. A gente trabalha com a mesma
realidade desde...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aditivo de contrato só para obras tipo BRT, obra da Avenida
Brasil, aí rola aditivo!
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – No contexto do sistema...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, não era uma pergunta para você.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – No contexto do alarme sonoro, a gente, uma vez que identifica o
problema, aciona a empresa para fazer manutenção a qualquer momento em relação à autonomia
do sistema. A empresa, de forma proativa... Isso a gente estimula que ela faça inclusive em relação à
sua imagem, prestando serviço para o Poder Público, no caso, a Prefeitura do Rio. A empresa,
GridLab, é contratada inclusive para prefeituras da região serrana, pois em alguns locais da região
serrana é a mesma empresa que presta serviço.
Então, é importante para a empresa que ela tenha uma imagem e uma reputação boa. Então, ela, por
conta própria, otimiza o sistema acrescentando baterias que aguentam mais tempo e, caso haja
interrupção no fornecimento de energia, ela complementa, com sonofletores mais potentes, caso
uma determinada área não esteja sendo bem coberta. O morador precisa ouvir que a sirene está
tocando! Se uma determinada área é de sombra, na comunidade, porque o sistema não é adequado,
a própria empresa faz esse complemento para que aquela área seja atingida pelo som da sirene.
Isso a gente consegue provar pelo próprio sistema, as visitas a campo. Podem constatar esse fato de
que o sistema vem sendo complementado pela própria empresa no sentido de prestar o melhor
serviço e ter uma boa reputação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas hoje, você sabe, Leandro, e de qualquer forma a gente
pode fazer a pergunta para a própria empresa ou para a Geo-Rio depois, oficialmente.
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Dessas 165 sirenes, todas têm bateria e, portanto, algum nível de autonomia. Eu estou preocupado
não com a questão da perda, no sentido de que alguém roubou um equipamento. Mas, por exemplo,
quando chove, acaba a luz e aí, qual a autonomia da sirene nessa situação de falta de luz na
comunidade, que pode demorar um tempo ou não? Então, a minha pergunta é se todas as 165
sirenes têm baterias. O que eu entendi, no início da resposta, é que pode ser que tenha sido um
aditivo do contrato e, portanto, seja algo ainda sendo instalado. Então, a pergunta é se das 165 todas
têm bateria, têm um percentual. Como é isso?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – A empresa trabalha com a realidade de cada comunidade, mas
tem o equipamento mínimo que a sirene precisa ter. Minimamente, a sirene precisa ter sonofletor,
baterias que, acho, foram substituídas para 12 volts, agora, que aguentam um pouquinho mais de
tempo. Elas têm autonomia de algumas horas, caso haja interrupção no fornecimento de energia.
Elas não vão ficar dias funcionando até porque o sistema não permite isso em relação à
infraestrutura de equipamento. Mas, de qualquer maneira, no momento em que há interrupção de
fornecimento de energia, a sirene consegue aguentar de três a seis horas. Todas elas possuem essa
autonomia.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Penso que o Sergio quer complementar.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso. E, como toda estratégia, ela é flexível. A gente
está verificando isso. Quando a gente tem a informação de probabilidade de chuva, nossos gerentes
já estão fazendo contato com algumas comunidades perguntando: “Como é que está aí? Está
faltando energia?”, para que a gente possa acionar a empresa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está Ok! A qualquer momento, Teresa, Elitusalem e
Tiãozinho, se vocês precisarem interromper.
Dessas sirenes, quantas são na Zona Oeste, entre as sirenes e os pluviômetros, vocês têm esse dado?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – A Defesa Civil trabalha com as informações relacionadas à
geotecnia fornecidas pelo Geo-Rio, o órgão competente para falar sobre risco de...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando a Geo-Rio esteve aqui, fizemos essa pergunta e
houve a questão de que esse sistema estava, sobretudo, concentrado no entorno do maciço da Tijuca.
E aqui há uma informação importante para nós porque você, inclusive, já apresentou a questão de
que há 103 áreas de suscetibilidade, problemas geotécnicos, riscos geotécnicos etc., mas há uma
parte significativa dessas áreas que não está no entorno do Maciço da Tijuca e que, portanto, a gente
precisa, de uma certa forma, olhar e entender que o sistema... Quando a gente olha 165 sirenes e 103
áreas parece que é suficiente, mas a gente tem que expandir esse sistema.
Eu queria saber a opinião dos senhores também sobre isso, que os senhores é que sofrem a
demanda posterior ou o problema, quando não tem sirene ou quando não tem nenhum tipo de
sistema de alerta específico para comunidades em área de risco geotécnico.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Perfeito. A questão do conhecimento do risco é fundamental para
que o órgão atue de forma adequada, no sentido de prevenir e responder. A Defesa Civil, como a
gente comentou, ela gerencia o sistema e ela não é competente na especificidade do risco
geotécnico.
Então, a gente recebeu as informações da Geo-Rio em relação ao risco geológico e, a partir dessas
áreas de maior vulnerabilidade, a gente atuou na instalação das sirenes.
Tem uma parte da Zona Oeste que não possui sistema de alarme sonoro. Dessa maneira, a gente
atua de forma complementar, através de mensagens (SMS) de alerta.
Os núcleos de Defesa Civil da Zona Oeste respondem no momento em que é importante disseminar o
aviso, mas sirene, em alguma parte da Zona Oeste, não tem. A gente tem ali na parte da Barra e
Jacarepaguá, a gente tem alguns locais, Praça Seca, Sítio Pai João, a gente tem alguns locais da Zona
Oeste, mas não cobre toda a Zona Oeste, em função do risco geotécnico avaliado pela Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Pelo que eu me lembre, aqui, a gente tinha um
pluviômetro ligado, mas aí tem que ver o que é o sistema lá de alarme, o sistema de alerta. Por
exemplo, quando a gente foi à Barra de Guaratiba, que é um lugar que a gente vai, inclusive com o GT,
não tinha isso. Não tem pluviômetro para esse sistema nem sirene.
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Mas vamos lá.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade... Desculpe.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade, esses pluviômetros, eles estão onde
tem o sistema de alerta e alarme, mas em Santa Cruz e Campo Grande tem pluviômetro do Alerta
Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem pluviômetro do Alerta Rio?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Tem. Tem. São 33 pluviômetros do Alerta Rio, fora
esses que são localizados junto às nossas sirenes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos verificar essa coisa do número dos pluviômetros e
das sirenes com relação a isso.
Vamos lá. O plano de contingência disponível no site da Defesa Civil, página 32, estabelece que,
durante o estágio de atenção, deve ser feita a verificação da existência de sirenes com status offline
para, então – eu acho que era o que você estava falando agora, não é, Sérgio? – contactar a empresa
responsável pela manutenção das sirenes para a verificação dessas.
Os senhores consideram esse método eficiente para a garantia do acionamento das sirenes no
momento necessário? Ou seja, eu acho que era um pouco o que você estava explicando aqui agora.
De repente, explicar um pouco melhor, mas é o que está aqui. Queria uma avaliação dos senhores
sobre isso.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade, esse monitoramento começa assim
que a gente recebe do Alerta Rio a informação de probabilidade de chuva forte. Toda vez que existe
essa probabilidade fica sendo monitorada pelo radar do Alerta Rio.
Nisso, a gente fazendo o contato com o Leandro, que é responsável pelo Centro de Operações, a
gente vai verificando quais são as sirenes que estão offline. Se a gente verificar que nesse momento
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tem alguma sirene offline, a gente aciona os nossos gerentes, que já têm no nosso grupo, e eles já
começam a fazer contato com o responsável pelo acionamento manual.
Se permanecer essa situação, a gente vai comunicando à pessoa que é responsável pelo
acionamento manual. Se bater no protocolo de acionamento, a gente liga e fala para eles acionarem
a sirene. Mas, de princípio, ela tem que funcionar de forma remota.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
O plano de contingência estabelece ainda, na página seguinte, a de número 33, que, no caso de os
índices pluviométricos críticos serem atingidos, o coordenador da Defesa Civil junto com as equipes
do Centro de Operações avaliam se as sirenes devem ser acionadas.
Queria entender melhor. Como é que é o peso do critério técnico e que outros critérios entram para
esta avaliação? Os senhores consideram eficiente que seja realizado... Esse julgamento não passa a
ser subjetivo sobre o acionamento ou não das sirenes? Queria entender como funciona esse critério.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Perfeito.
O protocolo obedece volumes de chuva em períodos de tempo, não é? Então, no período de uma
hora, por exemplo, a gente tem estabelecido o parâmetro de 40 mm de chuva. No período de 24
horas, 125 mm de chuva. E, no período de 96 horas, são 200 mm de chuva. Esse é o critério de
acionamento.
Então, a partir do momento em que a gente identifica que o pluviômetro atingiu esse volume de
chuva, a sirene é acionada necessariamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Necessariamente, não há outro tipo de critério?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Não. Caso o volume de chuva esteja se aproximando desse
parâmetro, a gente faz essa avaliação em relação ao acionamento. Caso uma sirene de uma
comunidade próxima tenha sido acionada e uma outra comunidade nessa mesma localidade esteja
com índice próximo a 40 mm, a gente pode fazer o acionamento baseado nessa subjetividade. Mas,
uma vez que o pluviômetro atingiu os 40 mm, por exemplo, em uma hora a sirene é acionada e, a
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partir do nosso sistema, a gente consegue acompanhar essa evolução. Muitas vezes, acontece,
inclusive, de a sirene ser acionada pelo parâmetro de 24 horas no momento em que já parou de
chover na comunidade. E os próprios moradores ligam para as nossas gerências perguntando: “Poxa,
por que vocês estão acionando a sirene se já parou de chover?”. E a gente explica que, no período de
24 horas, choveu o necessário para aquele acionamento. E a gente, eventualmente, não desliga
imediatamente a sirene, ou seja, ela fica tocando durante muito tempo, e a gente passa a ouvir o
contrário da comunidade: “Poxa, quando vocês vão desligar a sirene, uma vez que a chuva já parou?”.
Mas é porque, justamente, existem esses critérios que determinam o acionamento a partir desses
atingimentos.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Ocorre também o contrário. Uma pancada de chuva,
como ele falou, nós temos um protocolo de 40 mm em uma hora, então é considerado uma chuva
muito forte 50 mm em uma hora. Automaticamente, você dividindo por quatro, vai dar de 15 em 15
minutos. Então, orientamos e conversamos com a comunidade, os agente comunitário de saúde
(ACS), os nossos colaboradores, que, às vezes, em 15 minutos, nós temos uma pancada de chuva
muito forte, mas que nos próximos 15 minutos, ela, às vezes, zera, ou vai a 0,5 mm e as pessoas não
entendem e às vezes, falam: “Poxa, choveu forte e não tocou a sirene”. A sirene não toca porque não
atingiu o protocolo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando foi feita a última revisão desses índices de
precipitação crítica e dos critérios de acionamento do sistema de alarme sonoro? Quando foi feita a
última revisão desses protocolos de acionamento, os índices?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Perfeito. O protocolo de acionamento é baseado em estudos da
Geo-Rio, que analisam o volume de chuva e a incidência de ocorrências. Então, por que a Geo-Rio
chegou a esse protocolo? Não foi aleatório. Eles têm um estudo. Quanto choveu em um determinado
período e quantas foram as ocorrências derivadas desse volume de chuva. E, a partir desse estudo,
inclusive eles publicam, o próprio site do Alerta Rio publica esses estudos que a Geo-Rio faz em
relação a volume de chuva e ocorrências em determinadas regiões mais suscetíveis.
Então, esse volume de 40 mm, por exemplo, a que a gente chegou de 2010 para 2011, que foi quando
a gente estabeleceu esse sistema, a gente chegou até a estudar aumentar o volume de chuva em
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relação ao toque das sirenes, porque de 2011 para 2019, é importante enfatizar, a gente não teve
nenhuma morte em função de deslizamento de terra – lembrando que, em 2010, a gente teve 68
mortes.
De 2011, no momento em que as sirenes já estavam instaladas, até 2019, a gente não teve nenhuma
morte em função de ocorrência geotécnica. Em fevereiro de 2019, infelizmente, a gente voltou a ter
essa triste estatística em relação a óbitos e, a partir daí, a gente logicamente analisou a possibilidade
de acionar as sirenes de forma mais conservadora. Mas, de qualquer maneira, como o
estabelecimento desses critérios não é aleatório, é baseado em estudos, a Defesa Civil, junto com a
Geo-Rio, analisa a possibilidade de adequar esses protocolos. Assim, respondendo à pergunta de
forma mais direta, de 2011 até 2019, o ano em que a gente está, permanecem os critérios de
acionamento das sirenes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em visita à comunidade da Rocinha, tomamos conhecimento
de que o protocolo de acionamento das sirenes pode ter sido mudado. Antigamente, as sirenes
tocavam antes das chuvas, para alertar os moradores, e depois, durante a chuva, para que fosse feita
a evacuação. No entanto, segundo o relato, esse procedimento confundia os moradores, o que fez
com que fosse modificado para apenas acionar as sirenes, no momento da desocupação. Essa
informação procede?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO − A gente só aciona a sirene. Ela toca informando a
probabilidade de chuva forte nas próximas horas. Dependemos de que o Alerta Rio passe essas
informações para a gente: a possibilidade de uma chuva forte. Então, o que acontece às vezes é uma
possibilidade de uma chuva moderada, a gente não informa. Mas infelizmente, nesta última chuva, foi
uma situação anormal. Porém, na última previsão que tivemos de possibilidade de chuva moderada a
forte, acionamos as sirenes informando a probabilidade de chuva forte nas próximas horas.
Todas essas situações nós instruímos. Antes de qualquer coisa, passamos todas essas informações
para as lideranças comunitárias e os Agentes Comunitários de Saúde. Por exemplo, essa informação
a gente não passa depois das 18 horas. Por quê? Para, realmente, não confundir as pessoas. Não
passamos no momento em que estiver chuviscando, para não confundir as pessoas. Então, a gente
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informa até as 17 horas a probabilidade de chuva forte. Pode chover, como pode não chover. Usamos
o critério: prefiro informar a não informar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a gente estava pensando: essa história... Por exemplo, a
sirene toca para avisar que pode chover e, depois, ela toca para dizer: “Tem que desocupar”. Não é
possível fazer algum tipo de diferenciação entre qual o tipo de toque “olha, estão te avisando que vai
chover” e qual é o toque que “desocupa”?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO − Você tem o toque aí, Leandro? A gente tem o toque
aqui. O toque de probabilidade de chuva forte, a música é diferente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, disso eu não sabia.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO − E a voz é totalmente diferente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Põe aí no microfone.
(Ouve-se os toques das sirenes)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que bom! Que bom! Tem um ainda para, depois, voltar para
as casas?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO − Isso, isso. E tem esse que a gente informa, que é o
“desmobilizar”. E tem o do teste de sirene também. Por quê? Para não confundir e para a gente
entender. Quando a gente faz o teste, a gente fala assim: “Por favor, é para teste de manutenção”.
A cultura da prevenção é informar cada vez mais às pessoas. Ontem, quando a gente estava
caminhando, fui perguntando: “E aí, está escutado a sirene daqui?” “Eu escuto”. “E aí, sabe onde é o
ponto de apoio?” A gente vai usar outros mecanismos, a partir de agora, como o WhatsApp, o
Facebook das próprias associações, para informar os pontos de apoio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Rádios comunitárias é importante.
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Vamos lá. A Defesa Civil tem acesso ao histórico de retenção dos dados pluviométricos das estações
dos sistemas de alarme sonoro?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Temos todos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por quanto tempo? Qual o tamanho do histórico?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Fica desde 2011.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desde 2011.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não só isso, como todos os acionamentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em resposta ao questionário que enviamos (pergunta nº 6),
a Defesa Civil afirmou que as sirenes do Morro da Babilônia não foram acionadas porque a Estação
Pluviométrica do Chapéu Mangueira 1 não atingiu parâmetro mínimo de 40 mm por hora – era isso o
que você estava falando.
Só que vocês enviaram para nós uma captura da tela do Sistema Websirene com os valores entre
17h45 e 19 horas, do dia 8 de abril. O problema é que o deslizamento foi muito mais tarde, foi mais
tarde do que isso. No entanto, se a gente utiliza o pluviômetro da Urca, que está a menos de 500 m
de Chapéu Mangueira, percebemos que, um pouquinho depois das 19 horas, a marca de 40 mm é
atingida. E, depois, às 22 horas, é superada novamente.
Vocês sabem dizer se, após o horário de 19 horas, o pluviômetro do Chapéu Mangueira 1 registrou
índices superiores a 40 mm uma hora?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso é uma situação em que a gente fica louco.
Parece o seguinte: temos os pluviômetros, há comunidades que são muito próximas... A gente pega
um conjunto. Por exemplo, Morro do Encontro, que é ali no Lins, e Parque Vila Isabel são muito
próximas. Às vezes está chovendo muito nesse pedaço e não está chovendo ao lado. E é a mesma
situação. A Urca fica atrás do Morro da Babilônia. Podia estar chovendo muito naquela área, uma
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nuvem concentrada lá e, na área da Babilônia, não. Isso já aconteceu muito, de situações de estar
chovendo, acionar a sirene só da Rocinha, e no Vidigal estar chuviscando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente precisava desse pluviômetro do Chapéu Mangueira,
desse dado estendido até mais tarde, porque 19 horas não dá para avaliar.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – A gente tem o histórico.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para que a gente pudesse, só para dizer: isso aqui era o
índice pluviométrico da Urca.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Esse é o do Alerta Rio. Então, esse aqui é aquele que
comentei com o senhor. Temos 33 pluviômetros espalhados pelo Município do Rio de Janeiro. E
temos os pluviômetros instalados na comunidade. Esse é um parâmetro. Se o pluviômetro da
Babilônia não tivesse, a gente não tivesse informações dele, a gente pegaria o mais próximo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Provavelmente seria o da Urca nesse caso, não é?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma das questões importantes. Bom, então, a gente
solicitou – e está solicitando aqui de novo – essa perspectiva de verificar a questão, no final das
contas, do Morro da Babilônia. Agora, por que esses dados não estão disponíveis para consulta
pública online? Você sabe dizer, Leandro ou o Sérgio?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – O Sistema Alerta Rio, que é a contratada da Prefeitura para falar
sobre meteorologia, disponibiliza os dados dos pluviômetros e é possível consultar. O Sistema
Websirene possui dados que a Defesa Civil evita compartilhar, como, por exemplo, contato de
moradores que fazem acionamento manual ou contato do ponto de apoio que recebe os moradores
de determinada localidade. Esses contatos são vinculados a cada subestação sonora e,
eventualmente, não gostariam de compartilhar a identidade deles. Mas a gente pode estudar a
possibilidade de abrir apenas os valores relacionados aos pluviômetros. Isso não haveria problema
algum, até porque é um serviço prestado para a Prefeitura do Rio de Janeiro como um todo.

A2-0437

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho muito importante, fica aqui, vai estar como
recomendação certamente no relatório final, mas já adianto aqui que esse é um pedido que a gente
faz. Até porque isso, inclusive, ajuda os próprios moradores, mas também quem está fazendo
pesquisa na universidade, quem está tentando trabalhar com essa história. Então, é um elemento,
em nossa opinião, importante. Os dados estão guardados. Acho que é uma questão de... É claro que
os dados pessoais não, mas o relato dos pluviômetros, em nossa opinião, é muito importante desse
ponto de vista.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Perfeito.
A gente até ganhou um prêmio agora em Curitiba, porque a gente está bem próximo da universidade.
A Ivana, que é a coordenadora do Centro de Treinamento, pode até falar melhor desse sistema.
Quanto mais transparência, quanto mais a gente ensinar à comunidade, menos vamos ter desastre.
Vamos minimizar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Última pergunta, ainda sobre sistema de alarme. Já há
alguma avaliação, por exemplo, junto às operadoras de telefonia, da possibilidade de envio de
mensagem de texto por proximidade das antenas, sem a necessidade de cadastro prévio no sistema?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – A Defesa Civil, no momento, abre a possibilidade de cadastro no
sistema de alerta para qualquer área do município. É como outros municípios também têm feito. Em
relação ao envio de mensagem sem prévia autorização do usuário de telecomunicação, a gente ainda
esbarra em relação a algumas questões de telecomunicação. A Anatel, acho que ela não libera a
possibilidade de você enviar sem autorização prévia do próprio solicitante. Que não seja paga,
inclusive?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parece que o problema... Bom, vamos verificar essa história,
porque isso também é a gente fazer a recomendação de mudar a legislação, mesmo que ela seja
federal, porque isso é uma necessidade. Ou seja, isso facilitaria, no final das contas, que, pela antena,
você disparasse para todos os telefones próximos sem necessidade de cadastro prévio – e,
obviamente, tem que ser sem custo para a Prefeitura, nesse caso.
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O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Se eu puder complementar, no momento, a Defesa Civil tem meio
milhão de cadastros aproximadamente de pessoas que recebem esse SMS. É do interesse da própria
Defesa Civil que todos os cidadãos sejam cadastrados, até porque a gente amplia o nosso raio de
prevenção. Só que hoje, infelizmente, por questões que fogem à nossa atuação, a gente não
consegue mandar para todas as pessoas do Município do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sobre o sistema de alarme, alguma pergunta? Vereadores
Renato Cinco, Major Elitusalem, alguma questão que vocês queiram colocar, que ficou mal
esclarecida, que vocês gostariam ainda de ouvir? Não?
Vou passar para pontos de apoio. Você tem o número. Você citou lá naquela primeira pergunta sobre
quantos pontos de apoio ao Sistema de Alarme Sonoro existem?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – São 194 pontos de apoio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São 194. Como é feita a vistoria desses pontos de apoio? E
quando são feitas, se tem uma periodicidade? Como é que é isso? Foram verificadas as condições
estruturais, de habitabilidade, se o espaço continua funcionando como ponto de apoio?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso. Em 2011, começamos os contatos com as
lideranças, fizemos audiências públicas. Antes de qualquer situação, a gente escuta a comunidade,
porque são eles que informam o melhor caminho e o melhor local para eles. Então, em 2011, fizemos
vários levantamentos. A gente utiliza igrejas, escolas, quadras poliesportivas, tudo aquilo. Num
primeiro momento, o ponto de apoio não é abrigo: é um local para que a pessoa... Não tem
colchonete... O que a gente sempre buscou é que tenha pelo menos banheiro, que seja um local
coberto. É para que as pessoas não morram. A partir de um determinado horário, se a chuva
permanecer, acionamos as assistentes sociais. No primeiro momento em que acionamos as sirenes,
as assistentes sociais já são acionadas também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para você ter uma ideia, por exemplo: estive visitando
uma creche no Vidigal. Cheguei lá e a diretora disse: “Isso aqui era ponto de apoio, mas recebi um
e-mail dizendo que não é mais”. Aí, quando fui perguntar na Secretaria, disseram: “Não, lá é ponto de
apoio”. Comecei a ficar espantado, porque fui perguntar à diretora: “Mas quem é que fica com a chave
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da creche para abrir na hora da chuva?” E ela: “Não, aqui não é mais ponto de apoio”. E, no final,
estava constando como ponto de apoio. Aí fiquei... Não sei se é só a falta de informação ou como é
que a coisa funciona... Esse é só um exemplo.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Olha só: a creche, a gente tentou... Num primeiro
momento, em 2011, não utilizamos creches. Por quê? Porque você já tem um desastre. Você teria um
desastre social, porque as pessoas precisam levar seus filhos para a creche. A situação é de
anormalidade. Então, naquilo que a gente pode, por exemplo, se a creche for municipal, a gente tem
autonomia. Se for uma creche particular, não temos autonomia.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso era uma creche municipal.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Então, aí é outra situação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a minha questão era o desencontro de informação.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Ela não é ponto de apoio registrado pela Defesa Civil
num primeiro momento. Porém, numa situação de necessidade, podemos acionar esse local como
ponto de apoio. Todos os pontos de apoio...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não está nos 194.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso. Por exemplo, caminhando com a Rocinha,
verifiquei, já fui vendo, temos uma dificuldade gigante. Por exemplo, rota: colocamos placas de rota
de fuga que, infelizmente, as pessoas tiraram, roubaram e até mandavam a gente tirar, porque o
tráfico achava que aquilo ali era um facilitador para passagem da polícia. A gente sofreu pressão em
relação a isso. Então, em determinadas situações de ponto de apoio eles roubavam as placas. Até me
admirou na Rocinha, em determinados locais, que a gente ainda viu placas de pontos de apoio de
ferro de 2011.
Então, a gente começou a trocar o material, para que as pessoas não roubassem. Mas, infelizmente,
isso para a gente é muito triste, quando a gente chega a um local e vê que a placa não está lá. Vi que
na escola, naquela passagem, estava sem placa. Já pedi para colocar.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esses 194 pontos são os mesmos 194 lá de 2011?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – De 2011. O que pode acontecer é que, por exemplo,
como a gente tem sempre visitas, a gente está sempre nas comunidades, a gente sempre busca o
quê? Aumentar esses pontos de apoio, mas permanecem 194.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Permanecem 194. Fala, Leandro, por favor.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAVES – Só para complementar: no Vidigal, a gente tem dois pontos de
apoio que funcionam regularmente no momento de crise, que são a Igreja Antioquia do Vidigal e
Igreja Congregação da Libertação. A gente tem os contatos dessas pessoas que respondem...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, a creche não está constando como ponto de apoio
desses 194?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAVES – Oficialmente, não. Mas como...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deve ser uma situação dessas de um ponto de apoio do
apoio.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAVES – Sim. Todo o sistema do município precisa responder à Defesa Civil
num momento de necessidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, claro, claro, claro. Entendi.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAVES – Então, tanto a Igreja de Antioquia do Vidigal como a Congregação
da Libertação atendem. A gente tem o contato dos pastores, dos responsáveis por esses locais e,
num momento de necessidade, é para esses locais que a gente vai ligar.
Em relação ao número de pontos de apoio, pode ter uma variação pequena em relação à adequação
ou à inadequação de pontos específicos. Então, você vai ter obra numa determinada quadra. Você
acaba inviabilizando, mas você tenta encontrar outro local que possa receber as pessoas. Então, pode
variar, mas varia pouco, porque a gente nunca deixa uma comunidade sem pelo menos um ponto de
apoio, um ponto de abrigo provisório.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, eu queria saber também como é essa coisa do
estabelecimento das rotas de acesso aos pontos de apoio durante as chuvas. Se há uma verificação,
como é que é o processo de treinamento das pessoas etc., com relação a isso.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Bem, em todas as comunidades, no mínimo, nós
fizemos três simulados para as chuvas fortes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Três simulados, desde 2011?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Sim, desocupando... A gente faz simulado de mesa.
A gente faz com situações específicas. A gente faz simulado, muitas das vezes, não levando as
pessoas para o ponto de apoio. Por quê? A gente já verificou que tem muita gente que não participa
do nosso simulado. Como eu já falei, no início, a gente dava uma camisa de participação, com todas
as informações, e depois a gente não tinha mais as camisas. Aí, as pessoas, infelizmente... É onde a
gente tem que pregar a cultura da prevenção. Infelizmente, a pessoa acha que não tem que
participar. Infelizmente, é assim. A gente viu os números. No último simulado que nós fizemos, esse
ano, era aproximadamente para duzentas e poucas pessoas, só apareceram vinte e quatro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não, Leandro. No microfone.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Eventualmente, quando a gente for realizar um simulado, a gente
pode até convidar. Seria bom ter a presença dos senhores, para participarem presencialmente, para a
gente conseguir expressar e compartilhar, muitas vezes, as dificuldades que a própria Defesa Civil
encontra no momento em que a gente vai realizar o simulado. Por exemplo, no Sítio Pai João, no
Itanhangá, na última vez que a gente fez o simulado, pouquíssimos moradores aderiram.
Então, é uma mobilização da estrutura que a gente faz. A gente envia os servidores. Geralmente é no
final de semana, com viaturas. Montamos as tendas e fazemos toda uma mobilização para, muitas
vezes, treze ou quatorze pessoas participarem.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem, por exemplo, aqui, até a intervenção de gente que está
assistindo aqui, que pergunta exatamente sobre isso. Às vezes, as sirenes tocam, e os moradores não
têm o auxílio de pessoas treinadas para a evacuação.
Também está falando aqui que tem uma clínica da família próxima, ao lado da comunidade, e os
agentes de saúde não são treinados para auxiliar neste momento. São moradores, inclusive, do
Condomínio Maria Mazzetti.
Aí, só para a gente falar um pouquinho sobre essa história, que eu acho que eu tenho aqui, inclusive,
umas perguntas desse ponto de treinamento etc., mas, eu queria dar uma oportunidade de falarmos
um pouquinho mais sobre isso.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Desculpa, mas onde é esse condomínio? Qual o
bairro?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tomás Coelho.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Olha, em Tomás Coelho, nós não temos... Tomás
Coelho? Qual é a comunidade? Então, no Juramentinho, nós temos sirenes na Brício de Moraes,
Juramento, Parque Silva Vale, na Zona Norte. Nós temos sirenes e os pontos de apoio. A gente faz
contato com todos eles. Agora, em todos eles, nós já fizemos simulados... É. Ele tem ali os pontos de
apoio.
Aonde você está falando é o Juramentinho em si, né?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor, pode vir fazer a pergunta aqui, rapidamente,
Senhora Carolina Marques. Aqui no microfone, por favor.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – A gente chama o Juramentinho de Parque Nova
Maracá.
A SRA. CAROLINA MARQUES ESTEVES TOMÁS – Na verdade, o problema do Juramentinho não
atinge... Atinge o meu condomínio na questão de que tudo o que desce do Juramentinho vai para o
condomínio o qual eu represento hoje. A minha preocupação não é só com o meu condomínio. A

A2-0443

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
minha preocupação é com a comunidade em si, porque eu sinto uma grande dificuldade desses
moradores da comunidade em saírem do morro, porque simplesmente fica tudo alagado embaixo. É
uma bacia. Eles não têm por onde passar.
Então, eles não têm acesso a esse ponto de apoio, entenderam? E não há pessoas treinadas para
estarem auxiliando eles. Eu sou da área de Saúde e eu tenho uma visão ampla quanto a isso. Eu acho
que os agentes de Saúde, a maioria, e os agentes comunitários de Saúde moram dentro do meu
condomínio ou na redondeza, poderiam estar auxiliando esses moradores nesse momento. Acho que
poderia ser feita uma integração entre as secretarias, até por que, participando hoje aqui com vocês,
eu vejo que tem um déficit de funcionários, e isso poderia auxiliar vocês.
Eu acredito... Como funcionária pública também, vejo que muita coisa vocês não podem estar falando,
não podem estar se expondo, mas acho que tem uma necessidade de integração, falta, inclusive, o
subsecretário estar aqui representando, falando e talvez respondendo às perguntas que são
necessárias. Acho que tem que haver uma maior integração dos órgãos, para estar trabalhando e
atuando junto a vocês, porque vejo uma grande necessidade de os moradores da comunidade em
sair nesses momentos, eles não têm por onde passar; inclusive nós, que somos moradores do
condomínio, não temos.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – A questão ali no Parque Nova Maracá, o ponto de
apoio, a gente usa bastante ali a associação e uma escola lá embaixo, realmente, é onde a gente tem
como ponto de apoio. Ali os ACS foram treinados, e lembrando que os ACS são voluntários, eles são
capacitados. A Ivana pode falar a nível de números, também houve uma mudança muito grande, teve
ACS que saiu por uma situação de OS, não é?
Então, a nível de treinamento, ela pode falar a nível de números. Porém, no Parque Nova Maracá, que
a gente chama de Juramentinho, a gente tem um bom contato lá, até porque tem uma alternância
muito grande da liderança lá, o Fortunato agora voltou para a associação. Eu não lembro qual foi o
ano, mas realmente alagou ali, seu condomínio ficou cheio de barro, não é? Esse ano também?
Aí é uma situação de outro órgão, a parte mais estrutural, porque o condomínio dela fica em frente a
essa comunidade, ao lado; em frente, que eu digo, é...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente inclusive encaminhou uma série de perguntas sobre
isso para a Rio-Águas, quando eles estiveram aqui, entregamos um dossiê e vamos seguir tentando
acompanhar.
Isso, depois vamos pegar o contato, para ver como é possível.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Eu pego o contato da senhora hoje mesmo. A gente
realmente precisa disso, porque o ponto de apoio tem a associação, que não é uma associação
grande, e uma escola municipal, que é um pouco distante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque aí, de repente, consegue uma outra questão.
Vamos lá: os pontos de apoio dispõem de alguma infraestrutura e recursos para atendimento às
pessoas no momento da chuva, tipo kit de primeiros socorros, iluminação de emergência, alguma
coisa que vocês achem fundamental? E aí, como é feito depois o atendimento dos desabrigados
pelas chuvas nos pontos de apoio, ou o senhor estava dizendo aí agora que isso é o posterior? Há
equipes multidisciplinares para atender às pessoas no momento da crise – assistente social, saúde,
etc.? Como funciona isso no ponto de apoio, há algum tipo de estrutura mínima? E o posterior, como
funciona?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – É, toda a vez que a sirene é acionada, antes, a gente
aciona a pessoa responsável por abrir o ponto de apoio. Acionando essa pessoa, o ponto de apoio fica
aberto, a gente fica fazendo contato e aguardando as pessoas descerem; infelizmente, pouquíssimas
pessoas descem.
Eu lembro de um relato na Rocinha, em que eu fiquei na própria Rocinha com a equipe toda, e só
desceram quatro famílias para uma escola na Dionéia. Porém, nós ficamos monitorando e, como
falei, essas pessoas, quando retornam às suas casas, no treinamento, no simulado, a gente orienta.
Se você vir qualquer deformidade, rachadura, alguma coisa, você aciona 199 ou 1746, nossa equipe
vai lá, faz a vistoria e, caso necessário, a gente aciona os órgãos competentes.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, e o atendimento depois? Colchonete, assistente social,
enfim?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Nesse primeiro momento, não tem isso. Como eu
falei, é um ponto de apoio temporário, as pessoas depois voltam às suas casas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se ficar desabrigado, aí, é outra estrutura.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Caso necessário, a gente é acionado, e vamos ao
local fazer vistoria e acionamos o órgão competente – assistente social, para dar todo o apoio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu já entendi, não vou repetir a pergunta, de que a questão
da... Aí, vou pensar na capacitação de voluntários nessa história toda. Vocês responderam um
questionário nosso, dizendo que 48.011 pessoas foram capacitadas para atuar em cenários de chuvas
intensas, sendo que a maior parte são jovens dos programas escolares da Defesa Civil. E aí, havia
uma primeira pergunta, sobre como é que a gente avalia, que esse número de pessoas me parece
ainda pequeno, ou seja, 48 mil pessoas, em 6 milhões de habitantes, mas, se a gente pensar que 23%
dessa população estão em área... Então, era uma primeira pergunta sobre isso. Só quando a gente
vai, por exemplo, às visitas, às comunidades e, aí, tem essa coisa do simulado da quantidade de
pessoas. O que, na opinião de vocês, provoca essa contradição entre o grande, entre o número de
capacitados no papel, mas uma falta de informação generalizada na vida real? Como é que é isso?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Meu nome é Ivana Soares. Sou coordenadora do centro de
treinamento. A Defesa Civil vem já capacitando nas escolas, com projeto de Defesa Civil nas escolas,
desde 2013. A gente atuava já, de certa forma, nas escolas, já há bastante tempo. Desde 2004,
também temos outros projetos. Mas a gente não consegue, porque nós temos um número, um
efetivo muito pequeno no centro de treinamento. Somos 12 pessoas, hoje e, para atender uma
demanda, nós gostaríamos de trabalhar em todas as escolas, mas nós temos uma rede de mais de
1500 escolas, e só conseguimos, no momento, trabalhar em 45 escolas. Foi o nosso máximo,
trabalhando o ano inteiro e desenvolvendo também outros projetos.
É muito difícil de trabalhar com capacitação nas comunidades. Fazemos também núcleos, tentamos
fazer núcleos. A gente vai e capacita. Temos uma dificuldade de manter esses núcleos atuantes na
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comunidade. É muito difícil, são voluntários. Não tem nenhum recurso. Então, nós vamos com
capacitação, primeiros socorros, combate a incêndio. Falamos sobre gerenciamento de risco,
prevenção de acidentes, mas, realmente, a gente não consegue, às vezes, ter esse suporte na hora de
um desastre, como ela falou. Agente comunitário, nós capacitamos mais de 7.800 agentes
comunitários de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, o número é 7.712, que vocês tinham mandado, entre 2010
e 2016. Eu ia até te perguntar se, depois de 2016, teve alguma capacitação.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Pouca. Voltamos agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora em 2019?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – É. Teve uma parada, não é? Nessa mudança de Governo. Então,
teve uma parada e, também, era mais fácil quando estávamos dentro da Secretaria de Saúde,
efetivamente, com acesso melhor, e fizemos muita capacitação. Agora, também estamos fazendo
capacitação com os agentes de vigilância em Saúde. Então, para esse ano, a gente ainda tem um
grande percentual aí: até o final do ano, aproximadamente, uns 800 para serem capacitados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, esse número de 7.700, você tem ideia se são 7.700
pessoas diferentes, ou a mesma pessoa faz mais de uma...
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não, não. Diferentes. Todos os agentes que entraram como
agente comunitário de Saúde eram capacitados pela Defesa Civil, de todas as regiões da Cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você sabe quantos desses agentes, no final, foram
dispensados, agora, na última diminuição? Quantos foram...
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não, não. Isso aí nós não temos. Não temos porque eles mudam
muito, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque deve ter impactado essa história, inclusive, na
redução das equipes de Saúde da Família.
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A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim. Muito, muito mesmo.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Lembrando que, nesse primeiro momento da
capacitação, nós oferecemos lanternas, apitos, coletes, todas as capas, toda estrutura para que eles
pudessem participar dessa empreitada com a gente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está. Tem... A resposta da Prefeitura fala, também, em
27.000 capacitados no projeto Construindo a Cidadania nas Escolas, entre 2004 e 1018.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E 11.000 capacitados no projeto Defesa Civil nas Escolas, em
2013 e 2016. Você tem ideia se estão todos eles localizados em área de risco? A formação continuada
dessas pessoas? E a mesma coisa: tem o mesmo participante várias vezes, ou são pessoas
diferentes, aqui?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não. Não são os mesmos participantes, mas não tenho como
precisar se são todos os de área de risco. São alunos oriundos das escolas municipais. Então, nós
trabalhamos com as escolas municipais...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São sempre os alunos, ou os professores e os pais são
chamados também?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como é que isso... Conta para a gente como funciona.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – O projeto Defesa Civil nas Escolas funciona... Funcionava, não é?
Agora deu uma parada, mas estamos retomando, com a Secretária Talma, o retorno desse projeto,
que também foi assim... A Defesa Civil começou esse projeto...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E é um projeto excelente, a gente não está fazendo crítica,
não.
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A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Excelente, excelente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente está só querendo entender como é que a gente faz
para ampliar e como é que a gente faz para ajudar, para que eles aconteçam permanentemente. Por
exemplo, toda vez que você diz: “Mas a gente teve que dar uma parada”, meu coração aperta.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim. Sim, o meu também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu imagino que o seu também.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim, o meu também. É com muito pesar que falo isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu imagino que o seu também. Então, a questão aqui não é a
gente apontar. A lógica, por exemplo, quando o Sergio diz aqui que a gente toca a sirene e pouca
gente desce, isso é a questão do debate da cultura da prevenção, da pessoa ter ideia. A escola é um
lugar fundamental para isso. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é uma figura fundamental para
ajudar que o processo aconteça nessa história. E aí é a capacitação, a formação que pode dar conta
dessa história. Por isso que a gente está tentando entender o que tem sido feito. Como é que a gente
aponta a necessidade de melhorar os procedimentos, os métodos para fazer isso acontecer?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – No Projeto Defesa Civil nas Escolas, como somos poucos e
podemos trabalhar em poucas escolas, nós íamos quatro vezes, tínhamos quatro encontros na
escola com os alunos. E fazíamos palestras com eles sobre a prevenção de risco, mostrando para
eles, alertando sobre o que é o risco, a prevenção. Tinha o momento em que nós fazíamos o
simulado nas escolas. Muitos deles moram em comunidades que têm sirene. Então, quando fazíamos
esse simulado, identificávamos algumas crianças que moravam nas comunidades que possuíam
sirenes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você disse que foram feitos em 45 escolas, 47?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – É, no máximo. Foi nosso máximo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente vai pedir a lista dessas escolas.
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A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Nós temos, eu posso passar a lista, quantidade de alunos,
turmas, tudo isso. Nós temos tudo isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Major Elitusalem.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Pode completar.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Então, esse projeto, realmente, nós tínhamos o Alerta nas
Escolas também. O Alerta nas Escolas era um projeto específico de onde tinham as sirenes, das
comunidades onde tinham as sirenes. Também fizemos esse trabalho em 2011, em 2012 e em um
pedaço de 2013.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E desde então não tem mais?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não. Não tem mais esse projeto. Começou no início, na
instalação do sistema de alerta e alarme, como uma forma de consolidar a questão da sirene na
comunidade por meio das crianças.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Major Elitusalem.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Senhora Ivana, o projeto Defesa Civil nas Escolas prevê
multiplicadores? A figura do multiplicador? Por exemplo, a Guarda Municipal tem 7.500 homens. O
efetivo da Defesa Civil é limitado. Já foi feita alguma capacitação para levar para os guardas
municipais, que estão nas escolas também e que poderiam disseminar esse conhecimento?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não. Nós pensamos em multiplicadores, sim. Esse projeto, nós
começamos em 2013, mas em 2016 nós demos uma reformulada no projeto. Só com a questão da
mudança do governo, cada secretário tem um olhar. E o nosso projeto não avançou nesse período.
Mas está para avançar. Nós pensamos justamente em multiplicadores. O que nós estamos levando,
agora, é essa nova metodologia de multiplicar por meio dos professores. Que os próprios
professores vão passar para os seus alunos. Então, isso já está com a Secretária Talma e estamos
tentando levar esse projeto ainda este ano. Começar dessa forma de multiplicadores. Mas estamos
também com a Secretaria de Educação – que é uma parceira nossa – desenvolvendo outros projetos,
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um protocolo de escape nas escolas. Estamos desenvolvendo um protocolo com eles, agora, que vai
começar a ser desenvolvido também sobre a questão dos desastres naturais. Como uma escola deve
se comportar quando chover forte, questão de escolas próximas a áreas de deslizamento e
alagamentos. A Defesa Civil está em parceria com a Secretaria de Educação, também, desenvolvendo
esses protocolos.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Só lembrar ao Presidente, aqui, que a gente aprovou aquela
Comissão da Segurança nas escolas. Vamos discutir segurança, no sentido lato sensu, nas escolas,
por conta do massacre da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em São Paulo e Escola Municipal
Tasso da Silveira. E eu acho que isso pode ser abordado. E fica a sugestão, Presidente, no relatório,
para trazer a Guarda Municipal para ser um disseminador desse conhecimento. Até porque, isso já é
bem consolidado na maioria dos países de primeiro mundo, são protocolos de emergência, como as
crianças devem se comportar para mitigar uma tragédia.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Voltando à questão dos simulados, o senhor falou que
foram feitos, pelo menos, três em cada comunidade. Mas há um protocolo sobre a regularidade com
que esses simulados têm que acontecer? Os simulados são realizados em todas as comunidades ou
são restritos às escolas? E contar, um pouquinho, como são feitos. Você falou da história da tenda e
tal. Explicar um pouquinho como é feito isso, se há um protocolo para isso e se há um público alvo
dos simulados.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Como foi falado, quem faz os estudos de geotecnia
é a Geo-Rio. E a Geo-Rio nos passa a área – área de alto risco, médio risco e baixo risco. Nós
trabalhamos em cima das pessoas que moram no alto risco. Então, essas pessoas são treinadas para
descer assim que escutam a sirene.
Nós montamos uma defesa civil itinerante. O que seria isso? Para que todo mundo fique sabendo do
Sistema de Alerta e Alarme, porque as pessoas que têm um baixo risco não escutam muito bem a
sirene, porque, na realidade, as sirenes estão voltadas para a área de alto risco. Assim, nós
montamos a Defesa Civil Itinerante, que era chegar a uma determinada comunidade, montar uma
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tenda e distribuir panfletos para informar como é que era o mecanismo do Sistema de Alerta e
Alarme e para falar para essas pessoas, também, onde era o ponto de apoio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está ok.
Como é que a Defesa Civil se integra com outros órgãos – Corpo de Bombeiros, Samu, etc.? Ainda
sobre isso: como é que as informações produzidas pelas vistorias e os autos de interdição são
aproveitadas pela própria Defesa Civil ou outros órgãos? E ainda: mantém um inventário das
interdições realizadas? Essa informação é utilizada, portanto, no caminho inverso do que a gente está
conversando aqui – pela Geo-Rio ou outros órgãos da Prefeitura, para planejar suas intervenções
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade – depois eu passo a palavra ao Pierre –,
nós somos acionados, pelo 1746 e pelo 199; nós vamos ao local; realizamos as vistorias; assim que
nós realizamos a vistoria, nosso corpo técnico vai verificar qual o órgão a ser acionado – se vai ser
interditado, se não vai ser interditado – e acionamos a Geo-Rio. A partir desse momento, são
acionados os sistemas. O Sistema de Defesa Civil inclui todos os órgãos da Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele, portanto, é um sistema e um banco de dados
compartilhado?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso. A gente manda ofício informando a
necessidade de aquele órgão comparecer...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o banco de dados é compartilhado, ou é só o ofício?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não. Nós temos o nosso banco de dados, que a
gente chama de Sistema de Defesa Civil (SISDC). Ali, por exemplo, se hoje, nesse momento, alguém
solicitar uma vistoria para uma determinada rua e numeral, já abre um número de boletim. Se outra
pessoa é daquele mesmo local, a gente une um ao outro. E a gente tem um histórico desde 2009...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a questão é a perspectiva da integração, para que você
tenha algum tipo de sistema para que outros órgãos possam acessar. Então, essa é a questão.
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode terminar. Não sou eu que vou cortar, não. Vocês
decidem quem fala.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade, nós acionamos os órgãos. E temos a
resposta. Na realidade, nós oficiamos esses órgãos – dividimos muito com a assistência social. Por
exemplo, nessa situação, agora, Vidigal e Rocinha, fazemos as planilhas com o número de boletim,
endereço, qual imóvel foi interditado, com número de auto de interdição, tudo isso compartilhado
com eles. Os outros órgãos, acionamos e esperamos que eles façam a atribuição deles.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Leandro quer complementar?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – O que o Sérgio falou está perfeito. A gente, lá no Centro de
Operações – a Defesa Civil atua no Centro de Operações 24 por 7 –, todos os acionamentos a outros
órgãos são oficiados, têm a formalização do acionamento. Mas os acionamentos emergenciais são
feitos via Centro de Operações, a Defesa Civil faz esse acionamento.
E, em relação ao banco de dados onde a gente pode fazer esse levantamento de relatórios, o próprio
Centro de Operações tem o Sistema Comando. Por meio desse Sistema Comando, a gente sabe tudo
o que é feito em relação a acionamentos, dentro do Centro de Operações. Então, se eu fiz o
acionamento à Comlurb, à Conservação, ao Bombeiro, à Cedae e concessionários, inclusive estaduais,
você consegue verificar esse acionamento pelo Sistema Comando. Esse dado, a gente consegue, em
relação a acionamentos, inclusive em relação a acionamentos fora da esfera municipal. Mas, a gente,
via SISDC, que é restrito à Defesa Civil e ao município, a gente está limitado ao âmbito municipal, e os
acionamentos são feitos por ofício e tudo mais. Por meio do Centro de Operações, a gente faz os
acionamentos emergenciais. Bombeiro, a gente não vai esperar o ofício chegar lá para que o
destacamento envie o socorro; a gente faz via Centro de Operações, mas o ofício sempre acaba indo,
de uma forma ou de outra, para oficializar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das coisas que a gente está pensando é como é que a
gente faz com que haja esse tipo de integração também das informações entre os diversos órgãos. É
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alguma coisa que a gente está tentando trabalhar e ver como é que a gente faz isso, ao final, na
sugestão do relatório, nas recomendações do relatório dessa CPI.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Seria importante colocar como ponto focal o Sistema Comando
do Centro de Operações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Porque é por meio dele que é registrado o tempo de atendimento
e outros índices.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mais uma coisa importante no nosso Projeto de Decreto
Legislativo.
Rapidinho, porque a gente está chegando ao final e eu estou o tempo inteiro. Se você quiser, pode
fazer a pergunta. Aqui há uma questão importante: ter um ponto permanente nas comunidades que
prestasse serviços de assistência técnica habitacional, educação ambiental, entre outros serviços – o
que numa época a gente chamou de Pouso, Posto de Orientação Urbanística e Social – não ajudaria
na prevenção dos desastres, solucionar problemas de casas interditadas? Não seria um ponto
importante para vocês?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Até 2019, ou seja, desde 2011 até 2019, a gente trabalhou com o
Sistema de Alerta e Alarme Comunitário. E, ao longo desse tempo, a gente verificou algumas
vulnerabilidades. Então, o Sistema tem vulnerabilidades. A gente já identificou. A gente acredita que,
por meio do voluntariado, a gente não consegue sempre o acionamento de que a gente precisa. Até o
nosso superintende operacional – ele não está aqui hoje, mas é o coronel Bissoli. Ele está
desenvolvendo uma proposta para submeter ao Executivo de contratar pessoas nas comunidades.
Essas pessoas possuiriam, inclusive, então, vínculo contratual com a Prefeitura para que essas
pessoas, nessas áreas de maior vulnerabilidade, pudessem responder aos acionamentos de forma
oficial. Essa minuta está sendo elaborada e a gente vai submeter, de qualquer maneira. A própria
Defesa Civil, é do interesse dela que as pessoas respondam quando a gente acione. É uma
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vulnerabilidade a gente contar apenas com o voluntário, porque a gente sabe que ele tem a maior
das boas vontades, de todas. Mas, muitas vezes, ele não está na comunidade quando a gente aciona.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Ele pode estar numa festa durante a parte mais crítica da noite. E
ele não vai responder à Defesa Civil. Então, uma alternativa que a gente encontrou, e já está
desenvolvendo uma minuta para apreciação do Executivo, é que pessoas sejam contratadas
efetivamente nessas áreas e possam colaborar mais efetivamente com a Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Isso é importante. Nós fazemos as capacitações dos núcleos.
Inclusive, fazemos capacitações todos os sábados. E não vemos uma efetividade. Porque realmente
são voluntários. Então, realmente, tinha que ter alguma coisa, um contrato, alguma coisa que essas
pessoas pudessem, além de ser capacitadas, ter algum ganho realmente para poder atender.
Infelizmente, aqui não temos essa cultura ainda de trabalhar como voluntário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Aqui tem duas coisas. Ou seja, uma é a gente construir
essa ideia da existência de um agente comunitário da Defesa Civil...
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim, exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma ideia. E eu não estou desfazendo dela, não. Acho
importante, gostei da ideia.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Aumentar o quadro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Nesse caso, a minha pergunta era uma outra coisa, da
qual um agente comunitário como esse faria parte, mas era recuperar essa ideia que tinha inclusive
no Favela Bairro. Também teve no Morar Carioca, mas que nunca foi implementada concretamente,
que era a ideia do Pouso. E isso, inclusive, era uma perspectiva de mais médio longo prazo também.
Ou seja, essa é uma questão da prevenção propriamente dita.
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A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim. Acho importante realmente, se tivesse condições de
retornar. Acho que isso ajudaria muito nas comunidades que tivessem Pouso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo. Vamos lá.
Em nossa visita à Rocinha, constatamos que – ainda mais sobre a relação com os outros órgãos e
hoje como estão as coisas – hoje existem apenas dois servidores para a região administrativa. Em
outros tempos, essa mesma região administrativa já chegou a ter 10 servidores.
Ter as sedes das regiões administrativas mais bem estruturadas e com mais pessoal não seria uma
forma eficiente de ajudar a prevenir desastres e solucionar conflitos urbanos?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – É como foi falado. Seria para a gente? Seria para
quem trabalha com a Defesa Civil? Aumentar o quadro e você ter representantes da Defesa Civil
nessas áreas é um sonho. Seriam conhecedores da área. Por exemplo, volto a repetir: eu tenho 27
anos de Defesa Civil. Não conheci o nome do condomínio, mas, quando me falou onde é, eu sei onde
é. Então, quando a gente passa – e o Thomas está aí – as pessoas falam com a gente. Elas conhecem
a gente pelo nome. O que a gente precisava fazer era multiplicar isso. Com isso, automaticamente, o
nosso braço aumentaria.
Esse símbolo aqui é a mão que apara e a mão que protege. Isso para a gente que é da Defesa Civil é
fundamental. Então, se eu tiver elementos lá para a gente treinar, para as pessoas conhecerem...
Porque eu tenho que ir, Vereador, tenho que convencer, pedir pelo amor de Deus e falar assim: “O
que eu quero passar para vocês é conhecimento e treinamento para que vocês não morram”. É isso
que é o mais importante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe alguma política de gestão integrada que envolva a
Defesa Civil, a Assistência Social, os Direitos Humanos e a Secretaria de Habitação? Tem algum tipo
de encontro ou plano de atuação conjunta etc.?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Como eu já falei, existe uma matriz de
responsabilidades, porém, todos esses órgãos que o senhor falou agora fazem parte do Sistema de
Defesa Civil. Então, tudo aquilo de que eu preciso, no momento em que eu aciono, já estou fazendo
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parte do meu Sistema de Defesa Civil. Agora, é matriz de responsabilidade com cada um agindo na
sua...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com a sua. Ótimo. Mas tem reunião? Como é que é?
O SR. LEANDRO VIANNA CHAGAS – Na verdade, a gente tem a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil (Compedec). A gente tem o núcleo dos órgãos que atuam na Prefeitura e que respondem
regularmente em momentos de crise a partir do Centro de Operações. A gente trabalha do lado da
Assistência Social, da Habitação e de pessoas que estão envolvidas.
O Centro de Operações faz reuniões de alinhamento operacional como de briefing. Toda vez que tem
uma chuva muito forte ou alguma coisa que acaba impactando muito o município, através desses
briefings a gente faz os alinhamentos operacionais. A própria assistente social ganha uma
gratificação. O quadro técnico, que é o Sistema Municipal de Assistência Social (Simas), ganha para
atuar no Sistema de Proteção e Defesa Civil.
Então, são órgãos que são estimulados, inclusive por meio de gratificação mesmo para trabalhar no
sistema. Resumindo a resposta, através do Centro de Operações, onde tem alinhamentos
operacionais diários, com todos os órgãos – e o Sergio Gomes já trabalhou no Centro de Operações –
todos os dias a gente tem uma reunião que a gente chama de Briefing Operacional. Nela os pontos
mais importantes são abordados. Em suma, diariamente, no Centro de Operações, às 7h15, às 15h15 e
às 23h15 temos reuniões de alinhamento operacional entre os órgãos para tratar dos assuntos mais
importantes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Maravilha. Mais uma indicação de que o Centro de Operações
Rio (COR) é central nesse processo que a gente queria.
Vamos lá. Ainda sobre essa questão da integração desses órgãos que citamos antes, como é que é
feito o ciclo de interdição de reassentamento das famílias em áreas de risco? Esse processo é
pensado de forma contínua ou a Defesa Civil só participa da primeira parte que é a interdição? Existe
algum banco de dados conjunto com cruzamento das informações e gestão integrada dos órgãos
que tenha a Defesa Civil? Ela é importante na interdição, mas você tem depois a situação do aluguel
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social e depois a questão da habitação que seria a questão da moradia. Como é que vocês veem isso
e como é que está isso hoje na Prefeitura?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Como eu falei: nós somos acionados, mandamos
uma equipe ao local, verificamos a situação estrutural do imóvel ou, se for uma situação de
geotecnia, a gente aciona a Geo-Rio. Se for constatada uma situação em que precise ser interditado, a
gente orienta... interdita o imóvel, de forma parcial, total ou preventiva – vai depender da
caracterização da situação – e informa à pessoa para procurar o Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS). A partir daí, é elaborado um boletim nosso e que encaminha... é oficiado a todos os
órgãos. Cada um tem sua matriz de responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí, o processo como um todo, depois, vocês...
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Não. Então. Aí, a partir daí é acionado o órgão. Por
exemplo, vai ser feita alguma medida estrutural? Não vai ser? O imóvel vai ser demolido? Não vai
ser?
A questão, aí... à Defesa Civil cabe a vistoria e a interdição, caso necessário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, o fato da política de aluguel social – que está
estacionado no valor de R$ 400, há 10 anos – ser ineficiente, fazendo com que a maior parte das
famílias acabe retornando às suas casas, interditadas, muitas vezes, não dificulta o trabalho de
prevenção e desastre da Defesa Civil?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – É um trabalho... para a gente, é uma situação ruim.
Porém, não é uma situação diretamente. O que a gente tem feito? Verificamos... até a gente estava
falando. A Defesa Civil interdita imóveis, não pessoas. Então, aquele imóvel permanece interditado
até que seja feita alguma coisa – ou alguma medida estrutural de geotecnia, ou medida estrutural no
nível do imóvel, de reforma. Com isso, a gente orienta as pessoas: se for uma situação, vamos...
assim, essa é uma situação de comunidade, mas tem uma situação em área urbana estruturada, se a
pessoa aparecer com um engenheiro, com o documento necessário, o imóvel é desinterditado. Agora,
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numa situação como essa, o que a gente faz? Enquanto não tiver melhorias, o imóvel permanece
interditado. Nós vimos lá... a questão toda é: nós não vamos, nunca, recusar uma solicitação.
Por exemplo, o imóvel foi vistoriado em 2012; recebeu o auto de interdição. Para mim, para a gente,
Defesa Civil, nós fizemos a vistoria... eu vou falar... Foi quase 100%, não é? Para não ser assim...
É. Em 100% dos locais que foram solicitados – eu até brincava com o Thomas: “Me passa aí para
onde nós vamos”. Porque é muito ruim a gente, como profissional, como técnico, ficar... senão fica
ruim para a gente... é... o nome.
Então, assim, numa totalidade de 100%, tudo aquilo que o Thomas passou para a gente, os relatórios,
por exemplo, ele me passa o endereço agora, eu, em duas horas, já estou entregando... Eu e Leandro...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Faço até um elogio sobre essa situação.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Então, a gente entrega o relatório informando a
descrição, aquilo que foi feito e para onde foi. Agora, aquela situação daquele senhor, na Rocinha, no
pé do morro, em 2012, eu falei: “A partir de hoje, se aquele senhor solicitar uma nova vistoria, que é
um direito do cidadão, nós nunca vamos falar assim: ‘Eu não vou lá, porque nós fomos’”. Nós vamos.
Porém, o imóvel permanece interditado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está interditado.
Para nós... eu estou entendendo... desculpa eu estar te cortando, mas é porque a gente está chegando
no final do horário que é possível para a gente aqui. O que, muitas vezes, acontece é que, se o aluguel
é insuficiente, e você não tem o processo da coisa, o risco acaba permanecendo, porque a pessoa vai
tentar encontrar outra forma.
Então, a gente precisa ter... e aí, eu estou entendendo qual é o papel... a gente vai conversar com a
Secretaria de Habitação, Assistência Social, a gente só está tentando entender, porque isso faz com
que o trabalho de vocês acabe sendo mais dificultoso, porque você não tem a integração para pensar
uma saída estrutural para o problema. E, ao mesmo tempo, essa coisa do aluguel social congelado
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em R$ 400,00 há 10 anos é um elemento claro na vida da cidade que a gente está vivendo. Eu sei que
não são vocês que definem o valor, nem é do orçamento de vocês que vai sair.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Eu, particularmente, não gosto nem de falar de
aluguel social, porque, infelizmente, no período de 2010 e 2011, isso, é como eu falei, 27 anos...
quando a Defesa Civil era acionada e entrava numa comunidade, as pessoas ficavam assim porque
não queriam que seus imóveis fossem interditados.
Aí, no momento em que começou a falar de aluguel social, a gente quase apanhava na comunidade,
porque as pessoas queriam aquilo ali, porque eles entendiam que um auto de interdição era um
aluguel social. E não é isso. Então, matriz de responsabilidade. Cabe ao órgão técnico e Defesa Civil
vistoriar e ver o que é o caminho a ser seguido. Agora, para a gente, isso é de extrema importância,
como eu falei com o Thomas, em Barra de Guaratiba, um local em que, infelizmente, nós tivemos,
acho, dois ou três óbitos – não foi? –, por exemplo, está sendo realizado uma medida estrutural lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Porém, a gente tem que orientar aquelas pessoas a
não construir novamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Porque senão a gente não vai minimizar o desastre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro. Claro. Com certeza.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – A gente vai estar... é o próximo desastre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai multiplicar.
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso. Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É por isso a história do pouso, por isso a política de
habitação popular.
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – O Pouso, durante muito tempo, auxiliou a Defesa
Civil em andar dentro da comunidade. Só que ele tem que ser respeitado. No momento em que você
fala para a pessoa, a gente tem que entender – a gente a Defesa Civil, principalmente, que lida com
isso, lida com vidas – perfeitamente a necessidade das pessoas. Tanto que, eu volto a repetir, por
onde a gente passa, a gente é abraçado. Só que as pessoas têm que entender, não construir. A
preocupação maior é que as comunidades hoje não estão mais tendo como se expandir. Então, elas
estão crescendo verticalmente e a gente tem que falar para essas pessoas: não construam, vocês
estão correndo risco de vida.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o Poder Público, não vocês. Mas precisa dizer: “Olha, aqui
tem política de habitação; aqui tem política para regular a expansão”. Porque o não construa, que é a
sua função, não é suficiente. Não construa, não volte para casa, mas e aí?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Porque, nessa realidade, é como eu falo, a Defesa
Civil tem duas medidas. Medidas estruturais e medidas não estruturais. Eu tenho que aumentar, cada
vez mais, a minha medida estrutural, para poder minimizar o desastre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesses últimos anos, e não só agora como Vereador, mas
como militante e tal, toda vez que a gente vê uma crise econômica em qualquer ente – o Estado, a
Prefeitura, a Prefeitura de Duque de Caxias, eu acompanhei pelo menos esses três com cuidado –
uma das primeiras políticas que sofre cortes severos é a política de habitação. Uma outra é a da
cultura. Mas a outra é a habitação. É muito curioso onde eles resolvem cortar. No caso da habitação,
é isso. Na medida em que você corta a política de habitação, você estende o risco de tragédia. E, aqui,
a gente percebe que, se você não tiver qualquer lógica de urbanização de favela, a gente vai
continuar vivendo esse tipo de situação, envolvendo a Defesa Civil e todos os problemas abrangidos
nessa história toda.
As minhas duas últimas perguntas. Quantos Núcleos de Defesa Civil Comunitária (Nudec) existem
hoje? Qual foi o último criado? Esses núcleos estão passando por treinamento de atualização? Quem
são as pessoas que compõem esses núcleos?
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A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Bom, todo sábado, fazemos capacitação de núcleo. Então, no
total, hoje, temos 28 núcleos atuantes. Como eu falei, é complicado mantê-los ativos. Desde 2013,
nós já capacitamos quase 400 pessoas nesses 28 núcleos. A dificuldade é, realmente, estar com esse
núcleo ativo na comunidade. No mínimo, são quatro encontros que nós fazemos com essas pessoas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quatro encontros?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – É, de capacitação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, sim. No processo de formação deles ou é por ano?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Não, forma o núcleo, nós temos quatro encontros para a
formação. Formou o núcleo, aí nós vamos, pontualmente, quando somos solicitados – ou então
quando tem alguma outra capacitação que a gente ache interessante –, levamos a proposta para ver
se eles concordam, que também tem que ter a concordância deles.
Então, há essa dificuldade. Eses núcleos, hoje, nós estamos pensando, estamos juntos até com a
Defesa Civil Estadual, em uma nova proposta de conseguir sensibilizar esses núcleos. Fazer com que
os participantes entendam, realmente, a função deles dentro da comunidade. Que eles sejam
multiplicadores, realmente, dentro da comunidade. E estamos em uma parceria com a Escola de
Defesa Civil, levando uma capacitação de rodas de terapias comunitárias que tem dado certo em
comunidades de Fortaleza. É diferente daqui, é outra situação, mas a gente está tentando adaptar
para o Rio de Janeiro.
Então, é uma roda de terapia comunitária. Não é uma coisa muito fácil. É uma coisa muito nova ainda.
Nem todo mundo acredita muito nisso. Mas é através da terapia que a gente vai conseguir
sensibilizar as pessoas. As pessoas começam a se abrir para poder entender. Porque a gente chega
lá com uma coisa meio que pronta, falar de Defesa Civil, falar de prevenção, percepção de risco,
combate a incêndio – que a gente faz sempre adaptado à questão da comunidade, porque, como eles
não têm extintores, a gente adapta com o material que eles têm naquele momento. Primeiros
socorros, também, a gente faz sempre adaptado.
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Mas as pessoas vão, elas gostam, ganham certificados, são voluntários do seu núcleo. Mas você
percebe que falta algo. Falta envolvimento. Então, a gente está tentando, através dessa terapia,
sensibilizar as pessoas para se sentirem pertencentes àquela comunidade. E para que elas entendam
que elas podem fazer, elas podem fazer muito mais por aquele local do que, às vezes, o órgão
público. Não esperar sempre do órgão público. A gente tem que fazer algumas coisas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, claro. Mas, Ivana, porque acho que essa é a função
mesmo desses núcleos, 28, quando a gente tem 103 áreas de risco? Parece que a gente tem estado
tímido nessa história.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Estamos, mas por quê? A gente tem que ter, também, a
concordância deles.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – A gente tem que chegar, eles têm que formar um mínimo de
quatro pessoas que queiram participar desse núcleo, formar esse número. Então, às vezes, a gente
encontra essa dificuldade de ter as pessoas, esse grupo de pessoas disponíveis para fazer, participar
desses encontros de capacitação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você lembra quando foi o último criado nesse sistema de
vocês?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – O último foi semana passada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, criado um na semana passada. Que bom. Onde foi?
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Na comunidade Camarista Méier.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Camarista Méier, obrigado.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Tem dois núcleos, agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Major Elitusalem.
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – E lembrando que esses núcleos não são só dentro
de comunidade. Por exemplo, hoje, eu vou sair daqui com o telefone dela, e a gente já pode fechar
com você e montar um núcleo comunitário no condomínio dela. Se ela já tem um local – porque isso
ajuda – a gente tem que minimizar desastre. Isso é o que é o mais importante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa o Major Elitusalem perguntar, porque, depois, eu vou
fazer uma consideração sobre isso. Mas, por favor, Major Elitusalem.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – São duas perguntas. A primeira é sobre o deslizamento no
Vidigal. Havia alguma informação? Já tinha chegado alguma coisa para Defesa Civil daquele
deslizamento que quase chegou à Niemeyer?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Qual o deslizamento?
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – O último, cujas imagens nós recebemos, o deslizamento do
Vidigal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, é o da interdição da Niemeyer?
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Tinha alguma informação? Isso, isso.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – É, ali está sendo monitorado. Tem uma equipe da
Geo-Rio ali no local. Tem um protocolo, também, de fechamento da Niemeyer. Aquela casa que foi
atingida já tinha sido interditada.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Era essa pergunta. Era isso que eu queria saber.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Ela foi interditada. Já tinha...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em fevereiro, não é?
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Isso, isso. Foi.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ela estava interditada e desocupada. Não é isso?
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O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Estava. Não tinha mais ninguém lá.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Foi respondido. E, agora, Presidente, uma sugestão. Nós
estamos com a Comissão da UPP. Estamos visitando as UPPs, conhecendo a estrutura. Há dinheiro no
município – para quem não sabe, é mais R$ 1 bilhão nesses últimos 10 anos que o município botou no
projeto. Estou até convidando todos para participarem, segunda-feira, às 14 horas. Alguns
ex-comandantes gerais estão sendo convocados, o secretário, à época do Governo Cabral, Beltrame,
também.
Fica aqui uma sugestão, Presidente: ao final, no relatório, constar para que essa capacitação chegue
às UPPs. Por quê? Nós constatamos isso na Ladeira dos Tabajaras, em outras comunidades. No
momento da crise, o policial acaba fazendo remoção, conscientização, orientação. Tudo isso que a
Defesa Civil faz, mas, hoje, como está limitada por efetivo, nas 31 comunidades pode ter um elemento
desdobrado. Assim como surgiu o guarda municipal, o policial militar também.
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – É, na realidade, a gente leva a ideia de formação de
Nudecs por isso. Quem dá o primeiro atendimento, sempre, é a comunidade. Então, com uma
comunidade bem preparada no Rio, você consegue diminuir a vulnerabilidade. Isso é excelente para a
gente: quanto mais multiplicadores, quanto mais pessoas a gente tiver trabalhando junto com a
gente nesse sistema de Defesa Civil, a gente só tem a agradecer.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – É uma sugestão, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho ótima. Eu sei que a gente tem divergência sobre a
política de segurança pública, mas se a UPP fosse, de fato, policiamento comunitário – eu acho que
não é, depois a gente discutiria esse conceito –, mas de fato um policiamento comunitário faria parte
desse processo. Aí eu sei que tem diferença...
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – É, nós não vamos debater agora.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas essa ideia a gente tem, não tenho nenhuma dúvida
sobre isso. Mas eu estou te chamando a uma concordância, para que seja policiamento comunitário.
Isso faria todo sentido.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Por exemplo, na Ladeira dos Tabajaras, teve uma família que
foi removida no momento da chuva. Inclusive, nós homenageamos os policiais aqui e tudo mais. Em
que pese o policiamento não estar funcionando 100% comunitário – eu concordo aqui com o
Vereador Tarcísio Motta –, aqueles policiais estão lá. Se eles tiverem a qualificação, tiverem o
treinamento, no resultado final vai somar e vai evitar mitigar tragédias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na minha opinião, não tem nenhum problema de estar no
relatório. Eu só estava tentando marcar que é uma... Mas fala, Sérgio, desculpa...
O SR. SERGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Na realidade, Defesa Civil é isso: é integração, é
articulação. Nós precisamos de todos os órgãos envolvidos. Para a gente, o mais importante é
salvaguardar vidas, é a comunidade em si. Não só para o pessoal de comunidades como também
para a área urbana estruturada, a gente tem que trabalhar dessa forma. Temos uma dificuldade de
trabalhar às vezes junto com a Polícia Militar, com a Guarda ou com a Polícia Civil.
Algumas pessoas, infelizmente, pensam que a gente... Infelizmente, a gente tem uma dificuldade. Por
exemplo, para subir numa operação de ordem pública, a gente às vezes não participa: ou a gente vai
antes ou a gente vai depois, para não associar a imagem da Defesa Civil com a força policial. Por quê?
Porque, infelizmente – infelizmente –, é muito ruim para a gente.
Porém, isso que o senhor está falando é treinamento. Toda pessoa teria que saber um pouco de
defesa civil. No momento em que você seca um chão molhado, você está fazendo defesa civil. No
momento em que você faz qualquer tipo de prevenção de acidente ou desastre, você está fazendo
defesa civil. Para a gente é de extrema importância.
O SR. VEREADOR MAJOR ELITUSALEM – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado.

A2-0466

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Última pergunta: existe algum projeto ou trabalho que faça um mapeamento de grupos de redes
sociais? Vocês falaram já nas rádios comunitárias... Há outros mecanismos de comunicação popular
para alertarem e informarem os moradores das comunidades sobre medidas de prevenção, gestão
de crise e pós-crise?
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – A gente começou a bater um papo entre as
gerências e o pessoal de liderança comunitária quando a gente começou a ver, no Facebook e no
WhatsApp, as reclamações. O que, para a gente, é visto sempre de forma positiva. Porque não posso
descansar nunca.
Então, o que a gente vai começar a fazer? Ontem mesmo, na Rocinha, eu estava conversando e
perguntei se eles tinham recebido a mensagem. Então, vamos botar no WhatsApp os pontos de
apoio aí. Mas a moradora disse que sabia onde eram. Porque, infelizmente, é a situação seguinte: para
o erro sempre vão buscar alguma justificativa. Então, para aquela pessoa que não participou do
simulado, ela fala que não sabia e tudo mais. Então, infelizmente tem isso.
O que a gente vai fazer? A gente está fazendo um contato com as associações e com as lideranças
comunitárias de caráter permanente. Então, vamos começar a multiplicar os pontos de apoio nas
redes sociais. Quem vai multiplicar isso são os próprios moradores. O cadastramento é essencial,
porque você recebe a mensagem.
Tem-se que lembrar que, um tempo atrás, não havia esse mecanismo. As pessoas eram sempre
pegas de surpresa. Hoje, já não são mais. Então, a gente vai fazer isso. A minha gerência, a minha
parte operacional, vai estar junto com essa liderança informando todos os pontos de apoio e todos os
toques de sirene.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadores, esgotei aqui as minhas perguntas. Inclusive, hoje
foi um período longo de perguntas. A quantidade de perguntas era enorme. Eu queria saber se vocês
têm mais alguma pergunta para fazer ou alguma colocação. Há alguma coisa de consideração que
vocês achem que a gente não perguntou e que vocês gostariam de registrar aqui no escopo da nossa
CPI?
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O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – O investimento em prevenção é mais barato do que
o desastre. Então, aproveitando, eu, como funcionário há 27 anos na Defesa Civil, peço que as
pessoas olhem um pouco mais por esse órgão. A Defesa Civil, gente, não é limpador de para-brisas,
que as pessoas só lembram no momento da chuva. Vocês já verificaram a paletinha do carro de
vocês? Pode estar rachada e ressecada. A nossa não.
Então, a gente trabalha 24 horas por dia, sete dias na semana. A gente larga os familiares. A gente se
dedica exclusivamente à causa da população. Então, é necessário tanto o meio Legislativo quanto o
meio Executivo olharem com bons olhos para a Defesa Civil. Ontem, fiz uma brincadeira com o
Thomas – que agora essa aproximação é excelente. Até brinquei com ele. Para a gente, isso é muito
importante... Quando a gente chega ao local e a população fala que a Defesa Civil já esteve ali, já olho
para ele. Sério. Porque para a gente é satisfatório. Mas o que é mais satisfatório é o que eles falam.
Alguma coisa tem que ser feita. Realmente, são 27 anos. São 100 pessoas para atender ao município
todo. Sou coordenador de operações do município todo. Então, acho que é um momento, um divisor
de águas agora, e agradeço muito por isso, para que as pessoas realmente olhem a importância de
investir em prevenção, que é muito mais barato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Sérgio, Ivana, Eduardo e Leandro.
Quando a gente propôs esta CPI, a gente já tinha na cabeça a perspectiva de que a gente tinha uma
linha propositiva que seria muito forte, ela vai ficando cada vez mais forte à medida que a CPI vai
avançando e, por isso, ouvir de vocês é sempre muito importante.
Eu queria parabenizar e agradecer por cada resposta, por cada informação. Acho que temos um
diagnóstico de que tem coisas a serem resolvidas e, ao mesmo tempo, um diagnóstico de que tem
um trabalho muito bem feito sendo feito, mas que ainda poderia ser melhor se tivéssemos algumas
coisas resolvidas: a questão da descontinuidade administrativa; a questão de funcionários,
especialmente nos momentos de crise, que passarão a ser cada vez mais frequentes; a questão da
não atualização do quadro efetivo, que é o mesmo desde 1992 e, aí, de novo, o quadro efetivo do
número dessa questão; a questão das viaturas e de uma estrutura de modernização que precisa ser
melhor, 14 viaturas para todo o município fica sempre dependendo de outros órgãos quando precisa,
mas é ruim ter que precisar nessa história; a questão administrativa, onde está localizado o
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orçamento, os cargos etc.; a questão de os dados pluviométricos serem colocados on-line; a questão
dos pontos de apoio, como a gente pode atualizar os mapas dos pontos de apoio, para que possamos
inclusive perceber as mudanças na cidade; a questão da estrutura desses pontos de apoio; a questão
do Centro de Treinamento, como a gente amplia o número de servidores e ter mais funcionários para
capacitar mais pessoas e de forma mais planejada, mais permanente, sem que os programas parem
e recomecem, portanto, os programas todos de capacitação que precisam ser feitos nas escolas, dos
agentes comunitários de saúde, dos guardas municipais, da polícia – portanto, é importante esse tipo
de história –; a integração entre os bancos de dados; a questão da construção de uma ideia, de um
programa, de agentes comunitários da Defesa Civil; a questão de um planejamento e meta para
formação desses núcleos da Defesa Civil; a questão aí, que não é da Defesa Civil propriamente dita,
mas da reestruturação mínima de cada região administrativa na cidade, que não pode ser aquele
negócio de um montão de cargos comissionados para “toma lá, dá cá” da velha política, mas precisa
ser de fato estruturação de região administrativa, que é absolutamente importante; a questão de
como é que a gente vai criando essa cultura para envolvimento da comunidade toda na prevenção e
a questão de uma política de articulação com rádios comunitárias, grupos comunitários, redes
sociais, que vocês inclusive já apontaram como elemento a ser feito.
Então, é claro que, ao final, como isso aqui é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente acaba
destacando mais o que a gente pode propor de mudança do que de relato do trabalho que está
sendo feito, mas eu queria registrar aqui, ao mesmo tempo, assim como a gente já fez com a
Rio-Águas e com a Geo-Rio, de que existe essa dupla questão quando a gente aponta ausências e
necessidades novas, não é uma crítica ao trabalho de cada um de vocês, que sei trabalham com
afinco.
O que a gente deseja, Sérgio, é o seguinte: você é o coordenador do município inteiro, mas quando
você diz “Eu sou conhecido no município inteiro”, significa inclusive que falta pessoal, porque o cara
que está lá coordenando o município é conhecido no município inteiro, significa que o cara que está
coordenando está na ponta ao mesmo tempo, e é claro que é bom ser reconhecido no município
inteiro, mas isso diz algo sobre o que a gente precisa de fortalecimento institucional da Defesa Civil, e
sei que vocês vieram aqui – não só vocês quatro que estão aqui, mas também as pessoas que estão
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ali, o Ricardo e a Lúcia Helena, que também ajudaram aqui – na defesa institucional de uma
instituição que é grande parte da vida de vocês.
Então, agradeço muito. Todos esses elementos que a gente está apontando aqui e mais aqueles que
vierem de sugestões dos demais vereadores que passaram por aqui ou participaram por aqui até
agora certamente estarão no relatório final. Mais à frente, vamos chamar o Secretário de Ordem
Pública, de repente com o Secretário de Saúde junto e, aí, o Subsecretário da Defesa Civil, para que
possamos perguntar inclusive algumas questões de ordem política e, portanto, inclusive entender
também as responsabilidades que o município teve ao longo de anos, não só esta administração, mas
de anos de negligência, tanto nessa questão da preparação da cidade, para que possamos avançar
em propostas concretas... Tem muita coisa boa sendo pensada que a gente vai discutir aqui a esta
Mesa até agosto, para que consigamos resolver isso. Ok?
Mais uma vez agradecendo a cada pessoa que veio; a cada trabalhador que ajudou a gente a fazer
funcionar esta reunião; ao pessoal da TV Câmara; ao pessoal da Copa; ao pessoal de Taquigrafia, de
Atas, da limpeza; aos jornalistas que acompanham; a todo mundo, muito obrigado. Aos assessores de
parlamentares que vieram; aos moradores que vêm aqui nos acompanhar; a outros servidores que
têm vindo acompanhar, em especial a quem veio prestar o depoimento; e aos Vereadores presentes,
muito obrigado a todos.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h55)
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06 de junho de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência e Técnicos da Companhia Municipal de Limpeza
Urbana da Cidade do Rio de Janeiro (Comlurb)
AUDIÊNCIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019
“COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões, sob a Presidência do Sr.
Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato Cinco, Relator, tem início
a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019 “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e todas.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, item 6, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, com a FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro; Vereador Tiãozinho do Jacaré,
Membro; Vereador Marcelo Arar, Membro; Vereadora Teresa Bergher, Membro Suplente; Vereador
Major Elitusalem, Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Tarcísio Motta, presente.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Renato Cinco, presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estando presentes eu, Presidente da Comissão, e o Vereador
Renato Cinco, Relator, declaro que não há quórum para fazer deliberação, no entanto, há quórum
para audição dos convocados de hoje, em conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis.
Hoje a nossa Audiência conta com a presença dos depoentes – e aí vou solicitar que os senhores
possam dizer seus nomes e cargos ao microfone, para que Atas possa registrar, usando este
microfone verde, por favor. Senhor Tarquínio, começando pelo senhor e já agradecendo a presença
dos senhores.
SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Bom dia a todos. Eu sou técnico de carreira da
Comlurb e estou na presidência da empresa. Meu nome é Tarquinio Prisco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
O SR. PAULO MACEDO – Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Macedo, Assessor Jurídico da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
O SR. RENATO RODRIGUES – Boa tarde. Renato Rodrigues, Coordenador de Operações da Presidência
e Diretoria de Limpeza Urbana.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estou sabendo que está acompanhando o nosso GT em
todas as visitas e aproveito para agradecer também por isso.
Registrando a presença, primeiro, da Vereadora Teresa Bergher, que chegou aqui, e registrando a
presença da Vereadora Rosa Fernandes e agradecendo por isso.
A partir de agora, há quórum para deliberar. Que maravilha, se precisarmos deliberar alguma coisa.
Nós, então, estamos hoje na penúltima audiência desta fase da CPI, que teve o objetivo de ouvir os
órgãos técnicos da Prefeitura relacionados à questão das enchentes, deslizamentos, alagamentos na
Cidade do Rio de Janeiro.
Já agradecendo aos senhores pela presença, eu gostaria de perguntar se algum vereador gostaria de
fazer uso da palavra agora aqui no início. Eu já dei conhecimento até de uma boa reportagem, que
saiu no G1, sobre o trabalho do nosso GT, ontem, em Manguinhos. Vou recomendar depois a leitura,
que foi uma boa para termos ideia do trabalho que está acontecendo hoje, fruto da nossa Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Passo a palavra à Vereadora Rosa Fernandes e aos demais vereadores e depois começaremos as
perguntas propriamente ditas da CPI.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Boa tarde a todos. Eu queria oferecer ao Vereador Renato
Cinco, que é o Relator, como contribuição para o relatório, um material que nós coletamos sobre a
Comlurb, sobre ralos, tudo que fala sobre microdrenagens, material que foi publicado nesses três
últimos anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Vereadora Rosa Fernandes.
Posso começar com as perguntas? Os senhores vereadores querem fazer uso da palavra ainda?
Aqui, nesse primeiro momento, estão sendo convidados como informantes. Dou conhecimento aos
senhores que a convocação dos senhores a esta CPI não está no papel de investigados pela CPI, mas,
a princípio, de informantes, para que possam nos ajudar a compreender, nesta fase da CPI, para que
nos ajudem a compreender como os órgãos públicos lidam com a situação dos eventos climáticos
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extremos, em especial as chuvas extremas, e as consequências sociais, econômicas e o atendimento
ao cidadão sobre isso.
Portanto, as perguntas aqui têm um caráter de busca de informações para que possamos embasar
posteriormente, caso se mostrar necessária alguma convocação para virem como testemunhas ou
como... Nós, também, faremos a inquirição a partir desses termos, está ok?
Então, queria dar a primeira oportunidade ao senhor Tarquinio para que pudesse falar para nós qual
a missão institucional da Comlurb. Toda vez que o senhor quiser passar o microfone para outra
pessoa, para o senhor Paulo ou para o senhor Renato, fique à vontade. Com a missão institucional da
Comlurb, qual a sua relação com este escopo da CPI, que é a questão da prevenção, mitigação e
atendimento no caso de chuvas, enchentes e deslizamentos? Se o senhor pudesse começar com
essa explanação, por favor.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Pois não, Presidente.
A Comlurb tem como missão a execução da limpeza urbana no âmbito do Município do Rio de
Janeiro. Ela tem uma capilaridade muito grande e protocolos bem definidos de atuação nas
atividades de limpeza urbana da cidade, o que tem uma interface muito grande com todo o conteúdo
e objeto dessa CPI. Tivemos, durante os dois períodos críticos de eventos climáticos extremos, alguns
setores da cidade bem atingidos. E, nesse período, intensificamos as atividades de limpeza urbana
para prover essas regiões, esses locais, das condições mínimas de acesso para poder voltar à
normalidade.
Entre as atividades de limpeza urbana mais importantes que tiveram ligação direta com o resultado
desses eventos climáticos extremos, destacamos a intensificação da limpeza de ralos e bueiros, que
é uma atividade que tem protocolo definido – já está na rotina de limpeza da cidade –, só que a
Comlurb atua em uma das fases dessa limpeza. A remoção de resíduos também foi bastante
intensificada por conta do problema da queda de barreiras, principalmente em comunidades e locais
acidentados. E alguns recursos tiveram que ser remanejados para dar velocidade, celeridade a essa
operação de remoção e limpeza desses locais mais afetados.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Quantos servidores estão lotados hoje na Comlurb?
Destes servidores, quantos são capacitados para exercer funções relacionadas à limpeza urbana, em
especial limpeza de praia, margens de rios e lagoas, túneis, córregos, valas, bueiros e caixas de ralo?
Quantos servidores capacitados para exercer funções relacionadas ao combate e ao controle da
incidência de vetores? Quantos servidores são capacitados para exercer funções relacionadas à
educação ambiental? Quantos são capacitados para exercer funções relacionadas ao plantio,
proteção, conservação, monitoramento e manejo de árvores? Quantos profissionais qualificados em
Botânica, Biologia ou Engenharia Florestal e Agrônoma estão à disposição das equipes de poda?
Aqui é uma pergunta sobre quantos são os servidores e quantos trabalhadores estão vinculados à
Comlurb para que possamos entender as suas especialidades dentro das próprias funções da
Comlurb. Primeiro é a questão da limpeza propriamente dita. Depois, é a incidência de vetores – estão
todos no estatuto social da própria Comlurb: quantos em relação à educação ambiental e quantos
em relação à questão das podas, a questão das árvores do Rio de Janeiro. Se pudesse tentar
discriminar.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ou seja, atividades fins.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Atividades fins.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Podia complementar dizendo a quantidade de atividades
meios.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Diretamente ligado à limpeza urbana, nós
temos cerca de 75% do efetivo da empresa que, hoje, chega a 19.600 pessoas. Então, estamos
falando algo em torno de 14, 15 mil empregados diretamente ligados às atividades de limpeza
urbana, dos quais, se nós subdividirmos nas atividades que foram elencadas, podemos considerar
que a grande maioria está afeta à limpeza urbana. No segmento de controle de replantio, replantio
não cabe à Comlurb fazer. A Comlurb apenas faz o manejo arbóreo. Então, nós temos um
contingente de mais de mil pessoas ligadas à questão do manejo arbóreo, direta ou indiretamente. E
o senhor falou do controle de? Além desse falou de vetores?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, incidência de vetores. Controle de incidência de
vetores.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vetores. No segmento de vetores cabe à
Comlurb apenas o controle de roedores e caramujos africanos. Então, toda a parte de controle de
mosquitos – vetores mosquitos – é afeta à Secretaria Municipal de Saúde. Então, o contingente para
controle de vetores, eu posso colocar um número aproximado aqui, em torno de 300 pessoas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E educação ambiental?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Educação ambiental é interessante. Todos os
funcionários – desde garis, até o presidente da Comlurb – são treinados para praticar educação
ambiental; orientar a população quanto às formas mais adequadas de descarte de resíduos; orientar
quanto aos protocolos de remoção de resíduos. Todos os empregados da Comlurb praticam, hoje,
educação ambiental.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não tem um setor específico para pensar em projetos,
em campanhas de educação ambiental?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós temos uma diretoria técnica de engenharia,
a ela está afeta à questão de projetos no âmbito da parte de educação ambiental. Nós temos coleta
seletiva, que está afeta à diretoria de serviços de áreas verdes, que também pratica educação
ambiental no âmbito da orientação do cidadão quanto ao descarte correto, quanto à segregação de
resíduos e todos os outros desdobramentos do manejo de resíduos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, eu sou vereador de primeiro mandato. Então,
certamente, talvez, Renato Cinco, Rosa Fernandes e Teresa Bergher saibam melhor do que eu. É só
porque é para a gente poder entender. O senhor falou, agora, de duas diretorias que até têm relação
com essa questão de educação ambiental. Mas, por exemplo, nessa primeira diretoria de engenharia,
etc., existe algum setor que, por exemplo, está pensando em projeto junto às escolas, projeto junto às
comunidades, especificamente, nessa área de educação ambiental? .
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Eu entendi que todos os servidores têm formação sobre isso e têm que estar, o tempo inteiro,
atentos a essa dinâmica, que eu acho que é própria da Comlurb – e que bom! Eu acho que essa é a
boa prática da questão, inclusive da limpeza urbana, que seja entendida, também, como elemento de
saneamento ambiental, como um todo.
Mas a minha pergunta era quantos servidores, quantos trabalhadores, técnicos, hoje, estariam
dedicados a esta dinâmica da educação ambiental, do conjunto da sociedade, a pensar projeto sobre
isso. Porque o senhor fala em duas diretorias, mas eu queria entender. São diretorias sobre outras
coisas que também fazem educação ambiental? Não há um setor específico, é isso?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – É, porque a gente procurou dividir em dois
segmentos. Um segmento é a busca de estudos técnicos para um melhor tratamento de resíduos e
orientação à sociedade. Essa parte é a Diretoria de Engenharia que faz. Agora, a orientação em
escolas, por exemplo, ou em hospitais, ao cidadão é feito pela outra diretoria.
Por exemplo, nós fazemos hoje...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é o nome da outra diretoria?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Diretoria de Serviços Urbanos. Está afeta a essa
diretoria toda a parte de controle de áreas verdes, principalmente o manejo arbóreo. E ela também
responde pela gestão dos contratos junto às escolas municipais e hospitais. Então, como ela faz essa
parte, ela também leva orientação e educação ambiental para dentro das escolas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantas pessoas tem nessa Diretoria de Serviços Urbanos?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Eu posso confirmar. Eu nem tenho esse
número aqui, mas são cerca de 2.000 pessoas, só por essa parte, fora os outros serviços prestados:
limpeza de hospitais, prédios públicos, limpeza, manejo e preparo de alimentos. Então, tudo isso está
afeto a essa diretoria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, não tem como o senhor informar para a gente? Pode
informar depois?
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Eu posso informar depois.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantas pessoas especificamente estão relacionadas a essa
função da questão da educação ambiental? Era essa a nossa preocupação. Porque o senhor está
falando que ela cumpre uma série de outras questões. Mas vamos avançar aos poucos nisso aqui.
Com relação também a essa pergunta da Vereadora Rosa Fernandes, com relação à atividade meio,
quantas pessoas hoje estariam em outras atividades, por exemplo, de comunicação social e outras
atividades como essas? O senhor tem esse número?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – São diversas atividades. São atividades que não
têm a ver com limpeza urbana, mas a Comlurb hoje executa, por exemplo, limpeza de escolas e
preparo de alimentos. Tem a parte de comunicação social, nós temos vários jornalistas e grupos que
fomentam também a questão da educação ambiental de dentro para fora da empresa e diversos
outros segmentos.
A Comlurb hoje tem o corpo administrativo da empresa que é bastante representativo. Tem a parte
da gestão...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem ideia do tamanho, o senhor fala em 19.600,
sendo 1.000 pessoas no manejo; 300 no vetor. O senhor falava em 14.000 ou 15.000 na questão da
limpeza urbana diretamente. Aí, só tem a pergunta sobre isso: no administrativo, quantos são? Na
comunicação social, quantos são? Porque, aqui, a nossa preocupação é com a estrutura da Comlurb,
o senhor entende?
Para fazer uma verificação, vou tentar contextualizar. Quando a gente falou aqui com a RioÁguas,
com a Geo-Rio e com a Defesa Civil, a nossa preocupação era ter um apanhado geral sobre qual é a
estrutura atual desses órgãos, inclusive da Comlurb. Aí, é claro que a gente entende que a missão da
Comlurb, quando comparada com essas três outras empresas, vai além desse debate. Portanto, ela
tem muito mais trabalhadores vinculados. São 19.600, o que é um número expressivo.
Aí, a gente precisa, dentro desses 19.600, saber quantos estariam dedicados a tipos de funções
específicas importantes, que é o que esta CPI está avaliando. É claro que todo o recolhimento de lixo
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tem relação com a questão das enchentes. O lixo não recolhido entope os bueiros, enche os rios etc.,
mas que a gente pudesse tentar destrinchar isso. Por isso temos essa preocupação.
O senhor teria o número de pessoas no administrativo e na comunicação social? Pode mandar depois
também, se não tiver.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Na comunicação social, a gente tem cerca de
20 pessoas trabalhando diretamente nessa atividade. Agora, se a gente separar o corpo de
funcionários atuando na atividade direta da limpeza urbana e em outras atividades de mão de obra
direta do corpo administrativo e de gestão, dessa parte, na ordem de 3.000 pessoas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Da parte administrativa?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Sim. Da parte administrativa. Isso passa
também por vigilância, segurança, comunicação...
Desses que estão vinculados ao manejo de árvores, quantos que estão qualificados em Botânica,
Biologia, Engenharia Florestal e Agrônoma estariam à disposição? Quantos são técnicos nesse tipo
de conhecimento?
São mil é a informação que ele, senhor Tarquinio disse. Mil no total.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Eu posso confirmar esse número depois?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presidente, o senhor falou, seriam duas mil pessoas entre
manejos arbóreos, contratos de escolas e hospitais. É isso?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas em manejo ele falou mil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São duas mil?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Da diretoria.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Isso. Das duas mil, quantas são de manejo arbóreo?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mil.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Eu posso lhe confirmar esse número depois.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Falou lá no início, ele disse 19.600 e 75%...
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós temos diretos e indiretos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, claro.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós temos motoristas, nós temos técnicos, nós
temos garis...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o senhor tem ideia de quantos são formados em
Botânica, Biologia, Engenharia Florestal e Agronomia?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Sim. A Comlurb executa poda técnica. Então,
todo o manejo arbóreo é precedido de um laudo técnico expedido por engenheiro florestal ou
agrônomo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Hoje, nós temos 13 engenheiros florestais e
agrônomos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Treze? Ok.
Com esse número, o senhor tem uma avaliação que exista déficit de pessoal na Comlurb? Ou, do
ponto de vista do pessoal, não há déficit?
Deixa eu fazer uma introdução, que talvez o Renato Cinco queira completar depois, que ele tem
também falado disso.
A nossa preocupação com essa CPI, é uma CPI que, sim, vai apontar responsabilidades na questão
das enchentes. Mas, cada vez mais, temos percebido que há uma função propositiva que, por
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exemplo, precisamos apontar o necessário fortalecimento da Geo-Rio, da Rio-Águas, da Defesa Civil,
do COR etc.
E, portanto, quando perguntamos sobre déficit de pessoal, não estamos querendo, com a resposta do
presidente, dizer assim: “Está vendo? Ele é culpado!”. Não. Estamos tentando dizer qual é o desenho
institucional que a Cidade do Rio de Janeiro precisa, inclusive em termos de tamanho de pessoal.
Portanto, é para tranquilizá-lo sobre essa resposta sobre o que estamos tentando pensar, sabe?
Qual era a situação ideal? Há déficit de pessoal? Em que áreas? Qual é o tamanho? Esse déficit tem
significado alguma coisa em termos práticos?
Em todas essas áreas de funções da Comlurb, que são muitas, o senhor acharia que tem alguma
área que se precisaria ainda fortalecer? Que precisaria ter técnicos ou trabalhadores em maior
quantidade do que tem agora? Qual é a sua avaliação como presidente dessa situação?
Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E como essa Comissão poderia contribuir, quer dizer, essa é
também uma grande preocupação: que não seja uma comissão criada e que não tenha início, meio e
fim propositivos.
O que a gente precisa lutar para incluir no orçamento? Quais argumentos teríamos que ter na hora
de defender uma fatia maior para a Comlurb?
Então, diferentemente da grande maioria das CPIs, essa CPI é muito mais técnica do que investigativa,
vamos dizer assim. Ela é uma CPI com uma proposta de trabalho que não se encerra no ano de 2019.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Muito bom. Essa questão é bastante
importante para a Comlurb, porque o maior insumo que a empresa tem, o mais importante, é a mão
de obra intensiva.
E o que acontece hoje? Com o passar dos anos, a Comlurb procurou acompanhar a evolução técnica
dos processos ligados à limpeza urbana. Quanto maior incremento de tecnologia nos processos de
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limpeza urbana, automação, obviamente que você consegue buscar um equilíbrio maior entre
equipamento e mão de obra. Isso aconteceu.
Hoje, eu diria o seguinte: a Comlurb precisa, sim, de renovação. Ela tem uma parcela do seu corpo de
empregados que chega a uma idade em que não consegue mais dar a resposta ideal. Então, você
precisa renovar. Você precisa aposentar e oxigenar, principalmente a base.
Se você renova, se você coloca gente mais nova principalmente na linha de frente, você consegue
trabalhar com eficiência em todos os seus segmentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando é que foi realizado o último concurso público para o
órgão e, especialmente, dessa área do que seriam os técnicos dessa função do manejo, dos 13
engenheiros que o senhor falou? Concurso no geral e também especificamente nesse caso?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Para as demandas de manejo arbóreo, esse
quantitativo de engenheiros é suficiente para a demanda. O último concurso na Comlurb aconteceu
em 2014. Nós temos um edital pronto para publicação. Ele só não foi publicado até agora por conta
da questão do limite prudencial, porque, aí, envolve a Prefeitura como um todo. Esse edital visa
justamente fazer banco para oxigenação da empresa e não aumentar QLP. A gente aumenta a
eficiência com a substituição de pessoas com idade mais avançada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse concurso que já está pronto, estão previstos quais
cargos?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Somente gari.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Somente gari, não dos cargos técnicos?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe a previsão de aposentadoria desses técnicos, dos 13
ou de outros que o senhor esteja pensando? Eles são contratados?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não, a sua grande maioria é de contratados.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De alguma firma?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não, são provenientes de concurso público.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Da própria Comlurb?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – O quadro de engenheiros florestais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Há previsão de aposentadoria recente destes?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não estão nos próximos cinco anos, 10 anos?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não. Esse não é o maior problema da empresa.
O maior problema da empresa está na base.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Realmente há necessidade de se fazer
concurso para renovar mão de obra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como é que funciona o seguinte: eu sei que a Comlurb tem
muitas viaturas, veículos e tal. O senhor tem como falar um pouquinho sobre essa estrutura das
viaturas à disposição da Comlurb para que as pessoas se desloquem? Porque aí, é óbvio, eu não
estou pensando no caminhão, eu estou pensando no deslocamento dos trabalhadores da Comlurb.
Como é que funciona? Dos ônibus, vans, viaturas, tudo que o senhor pudesse falar sobre a questão
da presença de viaturas à disposição da Comlurb.
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Bom, aí nós precisamos separar os segmentos.
Gerenciamento e fiscalização, nós contamos com cerca de 220 veículos. Isso é suficiente para
promover a movimentação das equipes de gestão principalmente e de fiscalização em todo o
município.
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Nós temos também um contrato que atende a veículos de transporte de pessoal e serviço que, aí,
segue na parte de limpeza urbana e de manejo arbóreo, que também atende perfeitamente à
necessidade da empresa.
Estamos com uma renovação que aconteceu agora de um contrato de minibus. Aí, sim, ônibus para
movimentação de mão de obra em serviço, que atende a todas as gerências operacionais. São 40
ônibus que atuam diuturnamente, em dois turnos, de segunda a sábado, mais domingo em serviços
prioritários, para movimentação da base dos garis e encarregados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Vereadora Teresa Bergher ficou com uma dúvida agora na
sua fala.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Nesse segundo contrato, são quantos veículos?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Desculpe, Vereadora...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – O senhor disse que tem 220 usados para fiscalização; 40
ônibus, que são usados pelos garis, para transportar os garis; mas não ficou claro quantos veículos
são usados, digamos, pelos gerentes, os veículos menores, veículo sedã, por exemplo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Tarquínio, só um instante. Quero registrar e
agradecer a presença do nobre Vereador Tiãozinho do Jacaré. Se quiser fazer depois uso da palavra,
Tiãozinho, é só falar.
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Pois não. Quero pedir desculpas à vereadora.
Realmente eu não esclareci corretamente a questão do contrato de veículos menores. Nós temos um
contrato com cerca de 220 veículos com diversos portes. Nesse contrato há diversas atividades
sendo atendidas, inclusive a questão das vans.
São 54 vans que atuam na parte de recuperação de praças, mobiliário urbano e também no manejo
arbóreo. Nós temos um grande contingente para atendimento a todas as gerências operacionais, e aí
são veículos de gerenciamento e fiscalização, apelidados de sedã, que são utilizados pelas gerências
e subgerências para movimentar a fiscalização, gerentes e encarregados, nas atividades de limpeza

A2-0484

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
urbana. Nesse contrato, temos também uma quantidade de veículos que são operacionais, embora
de pequeno porte. Por exemplo, temos quatro veículos que fazem a coleta de resíduos de serviços de
saúde nos hospitais e clínicas. Nisso aí, nós chegamos a um nível de segregação do resíduo
patogênico capaz de ser atendido com quatro veículos.
Nós temos também o segmento de controle de vetores que é atendido com uma parte de veículos
desse contrato. O que a gente pode colocar aqui é mais uma parte de veículos que está afeta à
gestão da segurança patrimonial: são cinco veículos que circulam pelo município todo. A Comlurb
tem 104 endereços e esses veículos fazem a parte da segurança patrimonial e movimentação de
alguns insumos, tipo extintores de incêndio e outros.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, eu sugiro que depois o senhor peça que ele nos
envie, depois, uma relação de todos os veículos que atendem a Comlurb; eu acho muito difícil para
ele ter todos esses números. Ok?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Anote aí, por favor, para a gente poder encaminhar essa
questão.
Quantas viaturas e equipamentos adaptados para o trabalho em favelas, becos e vielas a Comlurb
possui à disposição? Esse número é suficiente para esse tipo específica de trabalho, ou seja, veículos
e equipamentos adaptados à questão das favelas?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, essa é uma preocupação constante
da Comlurb, porque a operação em favelas é mais complexa, em função das dificuldades de acesso e
da forma de disposição de descarte dos resíduos. Nós temos evoluído bastante nesse segmento.
Hoje, temos compactadores de pequeno porte cuja capacidade de transporte, por viagem, é de cerca
de 4 toneladas, enquanto os maiores chegam a 8 ou 13, 14 toneladas. Esses, então, são veículos
menores justamente para fazer alguns roteiros que adentram as comunidades. Temos outro tipo de
veículo, os nossos veículos satélites, que são pequenos basculantes que adentram as comunidades, e
aí são bem mais compactos, com capacidade de 5 m3, que sobem ladeiras e são preparados para
isso, retiram os resíduos acumulados em pontos estratégicos das comunidades. Como eles são
satélites, eles têm a capacidade de transferir os resíduos para veículos maiores, sem precisarem ir a
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uma estação de transferência. Nós também temos esses, além dos equipamentos com que atuamos
dentro das comunidades, como as pás, carregadeiras compactas e médias. Tudo isso para socorrer
às comunidades.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem ideia do número desses equipamentos
específicos, desses compactadores de até 4 toneladas, desses caminhões basculantes de 5 m3 e da
quantidade desses equipamentos destinados às favelas. O senhor tem isso de cabeça? Pode enviar,
também, depois? Eu só queria saber se o senhor tem alguma ordem de grandeza?
Se eles são suficientes, ou se esse é o tipo de equipamento que é preciso adquirir mais? Essa é a
questão.
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Como essas perguntas são de quantitativos
muito específicos e de diversos segmentos, eu gostaria de encaminhar uma planilha, conforme a
vereadora pediu, com todos. Inclusive, ela pediu de todos os veículos e equipamentos, não só de
gerenciamento e fiscalização.
A frota da Comlurb, hoje, é composta de cerca de 1.000 veículos e equipamentos. São, pelo menos, 18
tipos de veículos e equipamentos que nós temos. Então, cada um tem o seu quantitativo e sua
atividade; eu mando, encaminho isso.
Mas eu posso lhe dizer o seguinte: todos esses equipamentos, hoje, são contratados, então, o modelo
de contratação da Comlurb estabelece que, para caminhões médios e grandes, a renovação ocorra a
cada cinco anos, que é o tempo que nós entendemos de vida útil razoável para a limpeza urbana.
Para os veículos menores, essa renovação ocorre a cada dois anos. Se essa renovação for cumprida
rigorosamente, o ativo que nós temos, hoje, é perfeitamente suficiente para atender a cidade.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Eu acho que a pergunta do Presidente Tarcísio foi muito
importante, porque, hoje, a Comlurb possui 24 contratos ativos com associações de moradores para
o Programa Gari Comunitário, então, acho que saber o quantitativo desses equipamentos, como
funciona, é primordial.
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Agora, existe – e eu tenho que lhe passar isto, porque é uma demanda muito constante no meu
gabinete – uma preocupação muito grande dessas associações em relação à renovação dos
contratos. Muitos perguntam se serão renovados ou não. Talvez seja até outra etapa que o senhor
avaliará lá na frente; mas como nós entramos no assunto, achei que seria interessante fazer essa
pergunta. O senhor tem ideia de se, realmente, os contratos vão continuar? Apenas 45% do valor
desses contratos foram empenhados, daí a nossa preocupação.
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereadora, essa pergunta é bastante
importante neste momento, acho que tem tudo a ver com o objetivo da CPI, embora tenham algumas
colocações que vão ser feitas aqui que transcendem a responsabilidade da Prefeitura, da Comlurb e
da própria CPI.
Vou até passar aqui, em seguida, para o nosso diretor jurídico, para ele detalhar o que acontece no
âmbito da justiça com relação ao Programa Gari Comunitário; mas, hoje, nós temos 633 garis
distribuídos em 28 contratos com associações de moradores.
Ele é finito, realmente, porque o orçamento também é finito. Por exigência de ditames legais. Então, o
que acontece é que nós temos orçamento para suportar o programa até o meio do ano, vamos
estender isso por mais um tempo, enquanto a Prefeitura busca uma solução maior para o desfecho
do programa.
É importante que o Paulo coloque as questões jurídicas, porque é um assunto que tem sido debatido
já há muito tempo com o Ministério Público.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Sim, o senhor veio exatamente ao encontro do que eu havia
perguntando. Esses contratos terminam exatamente no meio do ano, ou seja, no dia 30 de junho.
Faltam 24 dias para o término desses contratos, daí essa preocupação grande das associações de
moradores.
O SR. PAULO MACEDO – Senhores Vereadores, inicialmente, a Comlurb vê com toda a importância a
atuação das associações e do projeto.
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Ocorre que o Ministério Público do Trabalho, primeiro no inquérito civil e, depois, em uma ação civil
pública, obteve uma decisão judicial, em meados de 2007, sustentando à época que essa contratação
não poderia ser feita por uma suposta burla ao concurso público.
Na visão do Ministério Público à época, essa limpeza tinha que ser feita pelos garis da Comlurb de
forma indistinta em todos os locais da cidade. A partir de 2009, principalmente, quando eu comecei a
acompanhar mais ativamente – já havia a condenação transitada em julgado –, nós conversamos
muito com a Procuradoria-Geral do Trabalho, com a consciência de que a cidade é muito
diversificada.
A gente não tem como tratar de modo operacional todo o território da cidade desconsiderando as
condições geográficas, as condições de segurança e uma série de coisas que fazem parte do nosso
dia a dia e, certamente, contra a vontade de todos. Então, em 2010, foi assinado um acordo de
desmobilização gradativa – Município, Comlurb e Ministério Público do Trabalho.
À época, nós tínhamos 97 associações aproximadamente. Em um primeiro momento, houve uma
análise conjunta da Comlurb com as associações para saber quais as comunidades e coletividades
que seriam menos afetadas, ou seja, em que a limpeza tradicional pudesse atender às demandas
daquela região. Como o Presidente já destacou, a gente não tem como entrar com um caminhão em
locais onde as ruas são estreitas, íngremes. Então, a gente conseguiu conscientizar o Ministério
Público dessas particularidades.
Houve um grande encerramento em 2010, quase 60 associações. E nós estivemos, gradativamente,
em reuniões praticamente trimestrais com o Ministério Público, mostrando o quanto a gente
consegue atingir com os garis concursados. Foi uma das razões dos últimos dois concursos também:
reforçar essa demanda. E mostrando que alguns contratos teriam que ser mantidos, sob a pena de
um interesse público maior a ser atacado.
Então, a situação hoje, de fato, é que os atuais contratos, como bem destacou a Vereadora Teresa
Bergher, acabam no final de junho. É até uma das razões pelas quais o orçamento só vai até lá,
porque, administrativamente, ele já está no último ano de contrato e não admitiria prorrogação nesse
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instrumento contratual. Então, não teria como ter um orçamento maior mesmo. Agora, isso não quer
dizer que a demanda se altere. A demanda é necessária.
A Prefeitura vem debatendo ativamente opções que ao mesmo tempo atenda à população e que
também respeitem a legislação e o acordo que foi firmado com o Ministério Público do Trabalho, que
vem sendo bastante compreensivo e mais conhecedor da matéria, entendendo que a ruptura abrupta
desse contrato faria mais mal à coletividade; que o interesse público estaria mais bem protegido com
essa desmobilização gradativa, só na medida em que a gente conseguisse a solução definitiva.
Então, no momento, é como o Presidente falou: a gente tem trabalhado por uma prorrogação
negociada com o Ministério Público de forma com que a gente consiga sustentar o projeto, na forma
como hoje é executado, ou buscar outra solução que atenda ao mesmo objetivo. Realmente, o prazo
agora já está mais próximo, mas as medidas vêm sendo tomadas para estudo e concepção de
formatos que consigam atender a essas duas dinâmicas. Mas é só para explicar, realmente. O
orçamento, quando vai para o Portal da Transparência, ele vai chegar até o meio do ano, porque é a
data limite destes contratos.
A gente tem conversado periodicamente com o Ministério Público e eles têm autorizado a Comlurb a,
eventualmente, fazer prorrogações sempre com cláusulas de rescisão antecipada, para o caso de
surgir outro formato que o Ministério Público considere definitivamente aceitável. Então, é um
desafio de todos. A gente até agradece a preocupação da Comissão, porque também é nossa
preocupação. Estamos trabalhando para resolver isso.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Buscando soluções.
O SR. PAULO MACEDO – Isso.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Boa tarde. Uma questão: vocês têm uma estimativa, hoje, de qual
é o percentual de domicílios da cidade atendidos pela coleta de lixo da Comlurb?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, a Comlurb atende a 100% da coleta
domiciliar.

A2-0489

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – E, desse percentual, uma parte é atendida diretamente pela
empresa, outra parte através desses contratos que a gente estava discutindo agora. Você sabe
diferenciar qual o percentual da coleta domiciliar que é feita através dos contratos com as
associações de moradores?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – O contrato de gari comunitário pressupõe, no
objeto dele, apenas a remoção manual dos resíduos. Então, eles fazem a coleta dos resíduos, dentro
das comunidades, levam para pontos estratégicos e os veículos contratados pela Comlurb e a sua
mão de obra, sob sua gestão, fazem a retirada dos pontos estratégicos desses resíduos. Então, ele
não é um contrato que envolva mão de obra e equipamentos.
A coleta do lixo propriamente dita é 100% responsabilidade, através dos equipamentos dela, da
Comlurb. Os garis comunitários, na verdade, fazem o papel do gari da Comlurb dentro da
comunidade, porque ele mora ali, então, facilita. A atividade dele é facilitada em função,
principalmente, de questões de segurança.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Certo. E o percentual do território da cidade que é atendido pelas
ações de limpeza urbana da Comlurb? Porque são diferentes da coleta domiciliar as ações de
limpeza das ruas, porque não são 100%, não é?
O SR. TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, a Comlurb atua em todo segmento
de limpeza urbana em 100% da área do município.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Olha só, no dia 6 de abril, eu fui visitar a floresta e transitei na
Estrada do Camboatá. Lá, eu testemunhei, nos dois lados da estrada, nos acostamentos, uma pilha de
lixo de mais de dois metros de altura, e os moradores informaram que os caminhões que coletam
lixo na cidade derrubam o lixo ali no entorno da Reserva do Camboatá, inclusive, dentro da reserva
também tem muito lixo jogado.
O que eles me disseram é que a Comlurb passa com o trator, tira o lixo da estrada e joga no
acostamento. No dia 6 de abril, eu estive lá, eu vi quilômetros e quilômetros da estrada ladeada o
tempo inteiro por essas duas montanhas de lixo. Na Estrada do Camboatá, eu sou testemunha que de
que a Comlurb não tira o lixo do acostamento. Por isso, estou perguntando qual é o percentual da
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cidade em que vocês fazem a limpeza urbana. Porque, pelo menos na Floresta do Camboatá, eu vi
que não existe; ao contrário, lá há um depósito informal de lixo.
E vem a minha outra questão: o que é que se faz com o lixo da cidade? Qual o percentual que vocês
avaliam do lixo da cidade como coletado corretamente? Qual o percentual que é descartado dessa
maneira como eu testemunhei na Floresta do Camboatá? Quanto vai hoje para os aterros sanitários?
Como está a questão do tratamento destes resíduos depois de coletados?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Eu posso acrescentar uma coisa? É o seguinte: essa
situação que o Vereador Renato Cinco vivenciou se repete, não sei se num grau tão elevado, na Maré.
A Maré tem montanhas de lixo, eu tenho as fotos, inclusive, no meu Whatsapp; posso passar para o
senhor depois.
Há um problema de coleta de lixo na Maré, são pilhas, porque lá eu acho que algumas associações
até são beneficiadas com trabalhador comunitário, não é? Mas, infelizmente o lixo não é recolhido
pelos caminhões, são montanhas de lixo. Eu vivi essa situação, Presidente, há 20 anos, em que eu
dizia que a Maré era uma maré de lixo, porque era isso mesmo.
Depois, colocaram os compactadores, e a situação melhorou bastante, mas, hoje, está novamente no
mesmo nível. Mas, preocupa-me o seguinte: o meu gabinete técnico levantou que, se em 2009 foram
liquidados valores de R$ 44 milhões, em 2018, foram apenas R$ 15 milhões. Então, há uma queda
muito acentuada, ou seja, de 65%, em 2018, em relação a 2009. Então, milagres não são possíveis. É
o que entendo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Fiz aqui algumas observações de todas as falas, e
acrescentei algumas coisas, para tirar algumas dúvidas.
Presidente, o senhor sabe que a Prefeitura tem um heliponto na Lagoa. E que é uma concessão
pública e que tem dezenas de horas de sobrevoos para serem visualizados pontos críticos, incluindo
encostas.
Quantas horas vocês já utilizaram no ano de 2019 para fazer esses sobrevoos?
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Bom, vou tentar começar a esclarecer os
pontos do Vereador Renato, que é algo que nos preocupa e é providencial essa colocação, aqui, na
Mesa. Por que, o que acontece? Não é privilégio, infelizmente, da Estrada do Camboatá, o senhor viu
em termos de acumulação e o descarte inadequado de resíduos. Isso é uma luta permanente, diária
da Comlurb. O que acontece, vamos lá, especificamente, na Estrada do Camboatá, que é diferente da
Maré.
A Estrada do Camboatá acaba fazendo vizinhança com outros municípios. O segmento foi eleito por
empresas de outros municípios como um local mais adequado para o descarte inadequado de
resíduos. Ali, você encontra principalmente entulho e você encontra, até, lixo orgânico. Agora, em um
momento você faz uma fotografia e encontra uma situação fora de controle. A Comlurb atua
permanentemente ali.
Esse problema do descarte inadequado, irregular de resíduos, ele acontece da AP-1 a AP-5. A gente
precisa realmente intensificar a fiscalização, principalmente com a participação dos órgãos de
segurança, porque grande parte desse resíduo vem, Vereador, em caminhão. É um verdadeiro
derrame de resíduos de outras cidades. Principalmente, por quê? Porque, em uma crise – a crise é
muito democrática – a crise econômica atinge a todos os setores da sociedade.
Hoje, o que está acontecendo é um retrocesso com relação ao tratamento e destinação final em
municípios mais pobres.
O Município do Rio de Janeiro tem um aterro sanitário, um aterro com custo mais barato do país, e
não está infringindo a legislação ambiental. Agora, os outros municípios que estão sem recursos,
muitos deles estão transformando seus espaços, seus aterros em lixões – estão andando para trás.
E essa operação ilegal tem acontecido principalmente na periferia, na Zona Oeste, na Zona Norte – na
Estrada do Camboatá. Toda vez que você tem divisa com algum município da Baixada Fluminense,
você tem problema de ponto crítico de derrame de resíduos.
Aí, a Vereadora Rosa Fernandes colocou outra questão, que é fundamental. Precisamos, até para dar
celeridade à operação de remoção que, enquanto os órgãos de segurança promovem as suas ações
de fiscalização e contenção, porque, muitas vezes, é gente armada que vem. As nossas equipes já

A2-0492

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
foram abordadas, tentaram interpelar pessoas desses caminhões e tiveram armas apontadas para
eles.
Temos que retirar. Não tem jeito. É uma corrida permanente de suja, limpa, suja, limpa, suja limpa.
E aí, o que fazemos? Temos aí 26 pás carregadeiras, que atuam diuturnamente na remoção
mecanizada desses resíduos. Cerca de 60 basculantes, para retirar esses resíduos. Agora, o senhor
faz uma fotografia que fizemos e lhe mostro. Na Estrada do Camboatá, quem passou lá, em um
determinado dia, e flagrou essa situação que o senhor viu foi o próprio prefeito. Entramos,
removemos.
No dia seguinte, o quadro voltou a ser o mesmo, porque dezenas de caminhões despejaram resíduos
naquele local. O que temos feito para monitorar esses pontos críticos? Não com voo de helicóptero
ainda, mas temos drones que, quando não temos interferência do setor informal de segurança,
fazemos sobrevoo com o nosso drone e mapeamos esses pontos críticos para a programação da
remoção desses.
Agora, volto a dizer que é uma questão de segurança pública. O descarte em grande escala nesses
pontos não é o descarte inadequado do cidadão. O cidadão também descarta inadequadamente, mas
a quantidade é bem menor e nós orientamos, notificamos e contemos. Agora, esses grandes
descartes como o do Camboatá são um problema sério vinculado à questão de segurança pública. A
Maré é imensa, é um segundo Complexo do Alemão, é muito grande, a geração é contínua. Em todas
as comunidades do município removemos os resíduos, por força da falta de espaço das pessoas para
acumular seus resíduos dentro de casa, diariamente.
Em algumas comunidades, coletamos duas vezes por dia. Agora, o descarte muitas vezes
inadequado é que gera essa situação crítica, mas atuamos com muitos garis, equipamentos
diuturnamente na Maré. O segundo turno é reduzido por conta da questão de segurança, mas no dia
seguinte de manhã temos uma gerência dentro da Maré apenas para atender a comunidade na
questão da limpeza pública e remoção de resíduos. Agora, em algum momento, vai se fazer uma
fotografia e vai encontrar resíduos acumulados, não tem jeito. Mas a Comlurb está lá para remover
diariamente.
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, eu vou lhe dar dois exemplos de montanhas de
lixo na Maré muito visíveis. Uma das montanhas é exatamente em frente à 30ª Região Administrativa
(R.A), na Praça XVIII, ou Luiz Gonzaga, como alguns chamam. A outra, pior ainda, em frente ao Colégio
Elis Regina. Então, não são locais de pouca visibilidade, não. São locais em que todas as pessoas que
atravessam da Baixa do Sapateiro para Nova Holanda têm que passar obrigatoriamente por ali.
Todos os veículos passam por ali, então, não são locais escondidos, não. Mas o senhor não me
respondeu a pergunta mais importante, ou tão importante quanto. A Ação 4060 – limpeza e coleta
de resíduos em comunidades – caiu assustadoramente. Como disse, em 2009, tivemos R$ 44
milhões liquidados; em 2018, R$ 15 milhões e, em 2019, Vereadora Rosa Fernandes, menos ainda. Até
o momento são R$ 7 milhões, o que é uma preocupação, sim. O senhor saberia nos explicar o porquê
desta queda orçamentária? Por que estou aqui ouvindo que 13 engenheiros florestais são suficientes
para uma Cidade tão grande como o Rio de Janeiro. Estamos, aqui, como muito bem colocou a
Vereadora Rosa Fernandes, para tentar ajudar a Comlurb. Quando ajudamos a Comlurb, obviamente,
estamos ajudando o cidadão do Rio de Janeiro. Então, gostaria que o senhor... Não sei se o senhor
realmente pode ou tem uma explicação para essa queda orçamentária.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Em primeiro lugar, acho que precisamos fazer,
talvez, um trabalho em função da sua colocação sobre a montanha de lixo dentro da Maré, de
mudança de ponto de concentração de resíduos. Realmente, não é o ideal você ter, em frente à uma
escola, um ponto de concentração de resíduos. Mas é um modo operatório da empresa, nesses locais
de difícil acesso, ter ponto. E não é privilégio da Maré...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas ali não é de difícil acesso. O nome até é Rua Principal. É
na rua principal da Maré. Não é de difícil acesso, não. E eu acho que se não é um local adequado para
que haja esse vazamento de lixo, eu acho que é uma questão que a Comlurb já deveria ter visto, com
muita atenção e, de alguma forma, até impedir, dialogando com as associações de moradores e até
com a direção da escola, que se sente imensamente até, digamos, prejudicada. Então, acho que está
faltando diálogo, também.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – A senhora tem razão. Isso já está registrado.
Nós vamos buscar outro local para acumular os resíduos da Maré. Mas isso – volto a dizer – não é
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privilégio da Maré. Em todas as comunidades, em função da necessidade de ter pontos de
acumulação, há pontos onde os resíduos são descartados e, depois, removidos pelas nossas equipes.
Esse ponto na Maré, com certeza, não é o ideal. A gente vai precisar conversar com a comunidade
para tirar desse local e escolher, eleger, outro.
Com relação à questão da verba, da evolução ou involução da rubrica, que a senhora está colocando
em comunidades, talvez, a gente tenha que estudar e pontuar quais são os inputs de verbas que
estão sendo consideradas nas comunidades. Porque, por exemplo, na hora em que você fala em R$
44 milhões, R$ 15 milhões e R$ 7 milhões, será que foi alocado, na rubrica que compreende R$ 15
milhões, todos os recursos disponibilizados para atuação na comunidade? Será que essas contas
estão sendo... Esse centro de custos está sendo... A gente precisa rever isso, por quê? De R$ 44
milhões para R$ 7 milhões, nós fizemos investimentos...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Até agora. Nós estamos em junho.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Pois é. Nós fizemos investimentos
consideráveis em equipamentos compactos para atuar, justamente, em comunidades. Será que esse
investimento está sendo considerado na verba de comunidade? Então, a gente precisa reestudar essa
disponibilidade orçamentária e verificar se todos os investimentos estão sendo considerados na
verba de comunidade. Isso é uma coisa que tem que ser vista para esclarecer melhor a questão.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Sim, porque essa é uma verba específica. A Ação 4060 é
uma verba específica para as comunidades, para atender a limpeza e coleta de resíduos.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Posso perguntar? Eu comecei e não consegui terminar.
Vamos lá, Presidente, primeiro, eu queria fazer algumas observações e, depois, algumas perguntas.
Quando falei de helicóptero, eu quis dizer que existem horas de sobrevoos gratuitos e que não são
utilizados nessa administração. E vocês, os senhores, poderiam, por área, dividir geograficamente
essas visitas. E seria mais rápido com um número muito menor de pessoal, fazendo uma fiscalização,
uma vistoria, nas várias áreas da cidade, não só em pontos como o citado pelo Vereador Renato
Cinco, como a Estrada do Camboatá. Não é nem a estrada do Camboatá. Na verdade, ali, onde tem o
acúmulo de lixo, tem outro nome. Mas é próximo da área de preservação do Camboatá.
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Além disso, a cidade contava, algum tempo atrás, e, agora, com um número muito menor, de um
serviço de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que era um trabalho muito
bem feito e que fazia em parceria com a Comlurb. Em determinadas áreas identificadas como
críticas, eles se comunicavam – coisa que eu acho que não existe, hoje, comunicação entre os órgãos
– e faziam uma ação conjunta, levando a educação ambiental até de uma forma lúdica, nos sinais,
distribuindo folhetos educativos. Coisa que a gente já não vê mais. Botavam tendas. Faziam
demonstração daquilo que as pessoas descartam sem nenhum tipo de cuidado.
Enfim, faziam trabalhos educativos e a Comlurb tinha também um programa que, em pontos críticos,
eles colocavam uma tenda temporária orientando as pessoas a não fazerem o descarte desse
material nas esquinas. E eu não estou falando de comunidade. Eu estou falando de área formal em
que a cada esquina tem acúmulo de lixo. Isso se perpetua por falta de um trabalho educativo e da
presença do Poder Público inibindo esse tipo de atitude. Fica muito mais caro para a Prefeitura retirar
esse lixo de lugares que não são programados, mas, também, dentro dos rios, dentro das valas etc.

Além disso, associada a essa questão, nós tínhamos os guardiões de rios que ajudavam muito no
trabalho da Comlurb, fazendo essas limpezas em lugares de difícil acesso: nas canaletas, nas valas,
nos rios, no alto dos morros, nas comunidades, enfim, aonde, teoricamente, a Comlurb não transita.
Uma questão que é grave e aí, voltando à fala do Vereador Renato Cinco, quando a Comlurb faz
concurso, ela não faz concurso setorizado. Ela faz concurso para a cidade inteira. Em algumas
comunidades, há dificuldades de receber um trabalhador de fora por razões óbvias. Aí, termina
prejudicada. Assim como tem o programa de reflorestamento, que se não for um grupo de pessoas
internos daquela comunidade, fica difícil ficar andando dentro da mata, se não tiver conhecimento do
local e conhecimento das pessoas.
Eu acho que o lixo passa por isso. Aí, vocês falam de trabalhadores comunitários – e eu só falto cair
da cadeira – com 28 contratos que deve corresponder, cada contrato, a uma comunidade. É isso?
Sim, que atende a uma comunidade. O que é feito no restante das comunidades que não estão
nesses 28 contratos? Quais foram os critérios de escolha para essas 28 comunidades?
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Porque, por exemplo, eu não conheço, na região onde eu vivo, o trabalhador comunitário que atua
com tanta frequência. É muito raro. Eu sei que existe uma questão do Ministério Público e do Tribunal
Regional do Trabalho. Em relação a essa questão que era a do Gari Comunitário, que é a mesma
questão do guardião de rio, que é a mesma questão do reflorestador. Por que é que não se pensa – e
aí, juridicamente, não é a minha praia – nessa seleção, nesses concursos separados pela geografia da
cidade ou por área, como é feito, por exemplo, para os agentes de saúde?
Os agentes de saúde são selecionados por área de residência. Para quê? Para facilitar não só o
deslocamento dessas pessoas, mas, também, para facilitar a entrada dessas pessoas dentro da casa
do morador porque não são pessoas estranhas àquela comunidade.
Então, eu não sei se é tão óbvio para mim – talvez por falta de conhecimento – mas, me parece uma
coisa tão clara que eu não entendo por que não é feito. Por que não se leva essa proposta? Acho até
que vocês já devem ter levado algo semelhante. Mas, se precisar da participação dos vereadores que
têm trabalhos comunitários e que vivem nessas regiões, que conhecem a realidade da cidade inteira...
Aqui tem representação da cidade inteira. Peça ajuda a essa Casa para que possamos dar os nossos
depoimentos numa audiência no Tribunal, na Justiça do Trabalho ou no Ministério Público! Que não é
o mesmo interesse de vocês. Vocês têm uma visão técnica, nós temos uma visão comunitária e uma
visão política.
Então, eu acho que falta conversa e acho que essa CPI serve também para isso, para dizer qual é o
nosso papel, onde a gente entra nessa história em que a gente possa ajudá-los a atuar.
Outra questão, Presidente, também se dá com a coleta seletiva.
A coleta seletiva não acontece em todas as áreas da Cidade por uma questão de praticidade, por uma
questão cultural. Existem áreas que não são selecionadas porque a população não tem a cultura de
fazer a seleção do lixo, mas também isso está se arrastando há anos, porque ninguém faz um
trabalho de conscientização da importância da coleta seletiva.
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Então, só algumas áreas nobres da cidade têm a possibilidade de ter a coleta seletiva, e outras, não.
Essa foi a explicação que eu recebi da Comlurb para que em determinadas regiões da cidade não
houvesse a coleta seletiva.
A outra coisa que eu acho que é importante é que existe a cultura de que o manejo arbóreo é um
buraco sem fundo, porque você poda hoje e daqui a um ano você tem que podar a mesma árvore e
você não encerra a demanda. A demanda é permanente e cumulativa.
Mas a população paga para isso. A população paga seus impostos para ter a sua poda, seja uma vez
por ano, uma vez a cada dois anos, uma vez a cada três anos. Mas ela paga para ter o serviço. Não
importa se o buraco é sem fundo. Importa que as raízes ficam estufadas na calçada. E também não
se moderniza a cidade, porque não há esse interesse de criar mecanismos que diminuam, vamos
dizer, esse aparecimento das raízes num nível acima da calçada.
Não há uma poda de raiz. Tem-se a cultura de não se fazer rebaixamento de copa.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – E não há o tratamento como havia no passado, passado
recente, das árvores doentes. Isso eu tenho observado.
Mas, Vereadora, perdão, eu tenho que aproveitar a deixa, porque a senhora falou em áreas
privilegiadas, regiões privilegiadas em relação à coleta de lixo. Eu gostaria que depois, quando o
Presidente...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Coleta seletiva.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Sim, coleta seletiva. Eu quero que a senhora saiba que na
minha casa tem três lixeiras. Quem quiser ir agora lá vai encontrar as três lixeiras, porque nosso lixo
é...
Eu moro no Flamengo e sabe o que é que me revolta, querida? Me revolta que eu tenho todo o
cuidado, três lixeiras na minha área de serviço e vejo: vai tudo para o mesmo caminhão! Fico
revoltada!
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Por isso que essa afirmação da senhora em relação a determinadas áreas, eu não sei quais são essas
áreas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Piorou. Acho que piorou, Vereadora, porque antigamente
era assim. As pessoas não tinham essa cultura e não existia equipamento suficiente para fazer o
recolhimento desse material que foi separado. E aí juntava tudo num caminhão só.
Deixa eu só terminar aqui rapidinho...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É só que eu, como presidente, tenho o papel chato de dizer
que a gente já são 14h40 e daqui a pouco tem a Sessão, e eu tinha umas perguntas ainda para fazer
aqui também. Mas vamos lá.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Gostaria de saber do senhor se os hospitais e se a
Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde têm repassado recursos para a Comlurb, porque a
Comlurb, na verdade, fica suprindo uma deficiência que é de pessoal, de prestador de serviço, saindo
do seu foco principal que é a limpeza urbana. E aí, a Comlurb fica sendo usada em tudo que é buraco
que tem, tapando os buracos todos, às vezes por falta de recurso.
A outra coisa, Presidente: vocês estão anunciando um concurso. Mas eu vi uma planilha em que
vocês, a partir de agosto, se nada mudar, estão sem dinheiro. Vocês vão aumentar o quadro, mesmo
não tendo o recurso previsto, ou tendo um futuro, uma previsão orçamentária dramática? A gente
não está criando uma expectativa grande com as pessoas, anunciando esses concursos?
Por fim, eu queria lembrar ao senhor da atuação da Ciclus, que tem, na minha concepção, um dos
piores serviços prestados na cidade pelos contratos da Comlurb.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Enquanto o senhor prepara a sua resposta, Senhor Tarquinio,
para as 87 perguntas feitas agora, todas muito pertinentes, eu queria só registrar e agradecer a
presença do Senhor Marcelo Sepúlvida, engenheiro da Seconserva, que está sempre aqui conosco e
tem acompanhado, inclusive, nosso GT.
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Tiãozinho, só para lembrar o que a gente vai falar, é porque na segunda-feira a gente está lá no
Jacarezinho. Bom, de repente, ter você lá, ou alguma assessoria, é importante acompanhar.
Mas, Senhor Tarquinio, se puder dar as respostas a essas questões colocadas, depois eu faço
algumas outras aqui.
Obrigado.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, vou tentar ser bem rápido, bem
conciso, para a gente dar velocidade. Até porque são muitas indagações bastante oportunas. Eu
quero agradecer muito às duas vereadoras. Aqui na Mesa, as duas rosas no meio de vários espinhos.
Eu estou felicíssimo, porque eu volto para casa com vários pontos de dever a fazer.
Primeira pergunta da colocação da Vereadora Rosa Fernandes foi a questão das horas de voo. Vou
aproveitar isso como oportunidade de melhoria, porque realmente ela tem razão, isso dá velocidade
na identificação dos pontos críticos. Vamos atrás disso para ajudar a limpeza urbana.
A questão da primeira rosa, a nossa Vereadora Teresa, a questão da distribuição da verba nas
comunidades, a gente realmente precisa mexer nisso e ver o que está apropriado e o que não está,
para dar uma visão melhor da distribuição desses recursos nas comunidades, porque certamente
tem coisa que está sendo apropriado na cidade formal, no logradouro, que deveria estar sendo
atuante na comunidade. A gente vai verificar isso para colocar com clareza.
Outra oportunidade de melhoria que a gente está levando para dentro de casa é a questão da
educação ambiental. Eu acho que a gente precisa realmente investir um pouco mais e até mesmo
dar visibilidade, porque quando a Vereadora Rosa Fernandes – e não tem nome de Rosa por acaso –
fala da questão da tenda, das apresentações em bairros, na cidade formal e não na comunidade, que
se fez muito no passado, a gente tem feito, mas de forma muito tímida. A gente precisa fazer mais
isso realmente.
A questão do concurso setorial é uma falha, vamos dizer assim, é um pensamento da Comlurb
internamente, mas que deve ser, pode ser revisto. O conceito era o seguinte: contrato o gari para ele
trabalhar em qualquer lugar da cidade para me dar mais flexibilidade e movimentação da mão de
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obra. Mas, em função do cenário hoje, crítico, a questão principalmente de segurança pública,
realmente a gente pode, deve rever o termo de referência, buscando algumas alternativas de
setorização para facilitar a movimentação dessa mão de obra. A gente também vai estudar esse
assunto, Vereadora. Você tem razão.
Coleta seletiva, nós estamos atuando hoje já em 115 bairros.. O bairro do Flamengo tem coleta
seletiva. Alguma coisa está acontecendo, e a Vereadora não está sendo assistida. Outro dever de
casa: vou verificar o que está acontecendo. Ela já reclamou comigo em outra audiência sobre gari em
sua rua. Eu imediatamente mandei corrigir, e já deve estar corrigido. Agora, nós vamos corrigir a
questão do roteiro de coleta seletiva. Não é possível, se a gente já está em 115 bairros, uma moradora
do bairro do Flamengo reclamar de coleta seletiva. São poucos bairros que a gente ainda não
alcançou, mas que a gente ainda vai alcançar. É função, não enquanto privilégio ou de nível, mas é
questão realmente da oferta de resíduos potencialmente recicláveis.
O lixo que é potencialmente reciclável é completamente segregado pelo roteiro de coleta. Nós temos,
segundas, quartas e sextas, a coleta do lixo domiciliar, e temos, uma vez por semana, num dia
totalmente diferenciado, a coleta do lixo potencialmente reciclável. Agora, nós enfrentamos a
concorrência...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em Laranjeiras, vizinho do Flamengo, bairro da Vereadora
Teresa Bergher, pelo menos no meu prédio, a informação que a gente tem é de que lá a coleta é às
terças, quintas e sábados, e quarta-feira é o dia da coleta seletiva. Mas o que acontece é que
normalmente vem sempre um caminhão particular na frente do caminhão da Comlurb para pegar o
lixo da coleta, porque na verdade é recurso. Então, quando o caminhão da Comlurb passa, não há
mais a coleta seletiva.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – No subúrbio nem há competição.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, isso acontece na cidade inteira,
infelizmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu agora moro num prédio. Mas eu morava, também em
Laranjeiras, numa casa em que o lixo que eu colocava às terças, quintas e sábados, no lugar onde a
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Comlurb passava, ia todo misturado mesmo para dentro do caminhão, como a senhora diz. Eu tinha
que, na quarta-feira, num saco plástico transparente, colocar no mesmo ponto apenas o lixo que eu
havia selecionado para reciclagem. A gente fazia isso com a dificuldade sempre da correria do dia a
dia, mas lá é assim que acontece. Mas terça, quinta e sábado não há. E aí, é essa questão da operação,
da forma da coleta. Mas isso é lá em Laranjeiras, e aí eu não sei, pode ser uma diferença de região ali.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, isso acontece na cidade inteira.
Porém, o mais importante é que esses catadores alternativos, que são muito bem organizados,
acabam atendendo ao mesmo fim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, e a articulação da Comlurb com eles é fundamental.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Exato. Então, o objetivo maior está sendo
atendido. Mas, de qualquer forma, a gente vai procurar corrigir esse rumo, principalmente na área da
Vereadora, em que deve estar acontecendo alguma distorção e a gente vai corrigir.
Chegando à questão dos hospitais e escolas, a Vereadora Rosa Fernandes colocou novamente uma
preocupação que é nossa. Isso realmente acontece, mas a gente está virando a página. Saúde e
Educação estão cumprindo, passaram a nos pagar, este mês estão zerando o passivo por força da
pressão. Não há como você prestar serviço sem receber. A Comlurb colocou isso para a Saúde, a
Educação nem tanto, o problema maior está concentrado na Saúde, que estava com dificuldade de
pagar, mas agora está nos pagando e eu espero que daqui para frente não haja mais atraso.
Com relação ao concurso, isso é uma necessidade para oxigenar a Comlurb, em seu quadro de garis
principalmente. Nós preparamos tudo, o processo está aberto e nós estamos apenas esbarrando,
para fazer esse banco, na questão do limite prudencial. Obviamente, a gente faz o concurso, porém a
contratação é um próximo passo em função do recurso que se tem que ter para...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Paga-se taxa para fazer esse concurso?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – A inscrição será feita via internet.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então não se paga nada?
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não. Nós fizemos uma pesquisa e o
lançamento para um banco de 100, 200 vagas de garis, a estimativa era de 500 mil inscrições. Nem
em 10 Maracanãs você consegue resolver, inclusive por conta da situação do desemprego. É uma
preocupação quando a gente divulga isso, porque realmente cria uma expectativa na população.
E a questão da Ciclus, Vereadora, ela é uma concessionária que responde pela gestão do tratamento
e destinação final de resíduos da cidade. É uma concessão, opera o aterro sanitário. Nós temos
alguns problemas provenientes da questão de um passivo, algumas dívidas que nós ainda não
equacionamos, estamos buscando parcelamento para acertar com ela. Agora, é importante,
independente de ser Ciclus, eu prefiro tratar...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Proliferação de vetores e de chorumes, porque eles estão
passando em ruas internas do bairro. Eles estão à beira da Avenida Brasil, não tem por que estar
entrando nos bairros.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Ah, então eu anotei errado, me desculpe, mas é
aquele assunto que nós já conversamos. Nós já fizemos uma correspondência para ela rever rotas
alternativas...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presidente, os bichos sobem pela parede da casa dos
moradores!
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Isso nós vamos aproveitar como oportunidade
de melhoria. A gente já está revendo esses roteiros.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Temos uma cobrança aí, então.
Presidente, deixa eu seguir aqui com outras perguntas que acho importantes. O senhor, inclusive, no
início, chegou a falar alguma coisa a respeito disso. Diante dos eventos climáticos extremos, a
Comlurb acaba sendo mais demandada. Especialmente agora, como foi essa experiência em
fevereiro e em abril, como foi o aumento da demanda? Porque eu já entendi que a sua resposta
sobre a questão do dia a dia, do cotidiano, sua resposta é... Tenho. A gente pode ter alguma
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discordância se 13 engenheiros são suficientes para a cidade inteira etc., mas o senhor disse que o
efetivo total da Comlurb é suficiente para cuidar do dia a dia.
Mas, em um momento desses, de evento climático extremo, é suficiente? Qual foi o aumento da
demanda, como é que vocês se planejaram para isso, há algum planejamento, no momento em que
estão sendo alertados de que vai haver uma chuva grande, em que a cidade entra no estágio de
atenção, há algum tipo de planejamento ou protocolo já pensado para a Comlurb a respeito disso?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Perfeitamente, Vereador. Nós, no período de 7 a
15 de fevereiro – foi o primeiro período de chuvas intensas na cidade –, tivemos 1.390 ocorrências e já
temos todas essas ocorrências de limpeza urbana zeradas, atendidas.
Nós temos, ainda, uma demanda que não foi concluída, da parte de manejo arbóreo, que são algumas
solicitações cuja alteração depende da combinação com a Light, porque são situações de
interferência com rede e que a gente programa com a Light. A Light precisa sinalizar; nós apertamos,
mandamos ofícios, falamos com a diretoria, mas ela precisa liberar, desligar a rede para nós
atuarmos.
Então, isso equivale, do período de 7 a 15, a apenas 2% das demandas que não foram ainda
concluídas por força dessa questão da necessidade de desligamento de rede e que está restrito a
manejo arbóreo.
Com relação à limpeza urbana, tudo atendido. No segundo período...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual foi o tempo médio de atendimento, o senhor sabe
dizer? Em relação ao normal, houve uma... Porque é isso, a gente está tentando entender qual é o
tamanho da demanda que é ampliada diante de um evento climático extremo.
Então se vocês, por exemplo, atendem um chamado, uma demanda de, por exemplo, retirada de lixo
que se acumulou, “Ah, a gente normalmente demora dois, três dias, mas, por causa do evento
climático extremo, isso se estendeu para oito, dez dias”. É um pouco essa a perspectiva que eu estou
querendo perguntar. Eu estou chutando completamente, não tenho dado para dizer o que eu acabei
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de questionar. O meu exemplo é só um chute, não tenho nenhum dado para dizer que seja essa a
diferença. Mas o senhor tem algum dado com relação a isso?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – O que nós fizemos em função da dificuldade da
medição do impacto desses eventos extremos e como eles se comportam na cidade como um todo,
com ajuda da tecnologia do COR: nós, de forma preventiva, verificamos onde essas chuvas iam ter
maior intensidade e deslocamos os recursos para essas regiões. Por exemplo: Rocinha, Vidigal,
Niemeyer, Zona Sul, que foram mais afetados num determinado período, com horas de antecedência,
transferimos os recursos de manejo arbóreo, de limpeza urbana para aquelas regiões, para fazer um
atendimento pronto a essas demandas. Com relação à dimensão, o que se faz hoje? Se eu tenho
condição de verificar, através de tecnologia, o comportamento da chuva na cidade, eu posso saber,
por exemplo, que em Guaratiba não vai chover naquele momento; AP-5 não vai ter chuva intensa, a
chuva intensa vai ser na AP-2. Então, nós remanejamos recursos da AP-5 para a AP-2, socorremos a
AP-2, e assim por diante. Quando é na AP-5, quando é na AP-3, nós fazemos um pool de recursos
para socorrer a cidade. Com isso, nós temos dado celeridade no atendimento a essas demandas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o COR é importante para essa situação.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Muito importante. Ele é que norteia os nossos
rumos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para que a gente possa lembrar de um Projeto de Decreto
Legislativo (PDL) que a gente está em vias de votar, talvez, quem sabe, hoje ainda, para manter o COR
na Casa Civil, numa tentativa de pensar que o COR precisa ser esse espaço de coordenação e ser
fortalecido institucionalmente. Acho que o seu depoimento agora acaba de fortalecer essa nossa
compreensão.
Vocês construíram algum protocolo especial que possa orientar a ação da Comlurb por conta dos
eventos climáticos extremos? Existe esse protocolo? Como a Comlurb se prepara para um evento
climático extremo? Existe plano de contingência?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Com certeza, Vereador. Um deles é bastante
conhecido pelo senhor, tenho certeza. Por exemplo, quando a Comlurb comunica, o COR sinaliza que
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vai ter chuva de grande intensidade nas próximas horas numa determinada região da cidade, qual é a
regra número um? Apelar ao cidadão para não descartar o seu resíduo naquele horário antes da
chuva porque senão esse lixo vai ser carreado para os bueiros. Passadas as chuvas, o cidadão pode
descartar os seus resíduos, que o caminhão vai passar num horário diferenciado, mas vai coletar
esse resíduo sem grande impacto ou transtorno para a cidade. Isso é a regra número um no âmbito
da limpeza urbana.
Agora, nós temos diversos protocolos ligados a eventos climáticos extremos no COR. No COR, por
exemplo, nós temos grupos de informação diariamente do que vai acontecer na cidade em termos de
chuvas. Então, ele avisa para todos os órgãos do município, e a gente então desloca recursos e fica de
prontidão para atender a essas demandas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor já antecipou parte da resposta, ou seja, como é
definida a prioridade... Na verdade, é após. Após a ocorrência de uma situação, de um evento
climático extremo, de enchente, deslizamento, como vocês definem as prioridades de ação da
Comlurb, onde a Comlurb é necessária para essas ações?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – A Comlurb está presente, em função da sua
capilaridade, em todos os setores, em todos os lugares do município. O que acontece nessas horas é
que, dependendo do impacto do evento, como eu lhe disse, há necessidade de remanejamento de
recursos de outras áreas. Mas esses protocolos de atuação são muito bem definidos. Alagamento:
permanente limpeza e desobstrução de ralos. Se tiver um alagamento, se há a possibilidade desse
alagamento estar ocorrendo por conta de algum ralo ou bueiro entupido, a gente tem diversos
registros fotográficos do gari desobstruindo ou tirando o lixo que foi ofertado no horário inadequado
daquele setor para que a água possa escorrer. Quando isso está restrito a ralo, a Comlurb resolve. Às
vezes, é um problema de galeria. Aí a Conservação tem que chegar com equipamentos, tipo vac-all,
para fazer a desobstrução e a água escorrer.
O segundo momento é, depois da desobstrução da via do alagamento, a remoção manual ou
mecanizada dos resíduos. Em seguida, a raspagem, lavagem e varrição, que a gente chama de
varrição hidráulica, que é o tratamento final do logradouro, como foi feito na Niemeyer depois do
problema da terra que caiu na pista. Então, nós temos protocolos, que são coisa fabril, muito bem
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definidos, e toda a operação da Comlurb já sabe o que fazer, e segue a regra certinho para que os
logradouros sejam disponibilizados o mais rápido possível para a população.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como é que se dá a integração da Comlurb com os outros
órgãos da Prefeitura ligados à gestão urbana: COR, Rio-Águas, Geo-Rio, Defesa Civil, Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente? Existe alguma política de gestão integrada que envolva esses órgãos,
como compartilhamento de dados, planejamento comum, operação conjunta, grupo de pesquisa?
Algum fórum ou instância nesses órgãos se reúnem? Qual a regularidade desses encontros? Existe
plano de atuação conjunta? Em que situações?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – O COR é um centralizador de todas essas ações.
Nós fazemos permanentes reuniões com todos esses órgãos, para afinamento de planejamento e
afinamento de procedimentos. Aquilo que já existe em função de modificações nós reestudamos e
definimos procedimentos no COR. E o protocolo mais importante que é o de crise.
Nós temos um estágio de normalidade, de atenção e de crise. O de atenção já provoca o
deslocamento de todas as equipes para pontos estratégicos do município. Aí, são todas as empresas:
Comlurb, CET-Rio, Rio Luz, Rio-Águas; todas deslocam seus recursos para esses pontos estratégicos
onde o COR está sinalizando que terá, nas próximas horas, em um evento climático extremo. Se você
está no estágio de atenção, imediatamente, os gestores já ficam mobilizados para se deslocarem, no
início do momento de crise, para o COR para fazer todo o planejamento conjunto e coordenado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso aconteceu em fevereiro e em abril?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Em qualquer situação. Em fevereiro, aconteceu;
em abril, aconteceu; e, recentemente, entre fevereiro e abril, nós tivemos uma chuva intensa na
cidade e fomos todos para lá para justamente atuar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, tirando essa situação, no dia a dia, há regularidade
nessas reuniões no COR? O senhor chegou a falar que são diárias as reuniões ou apenas quando há
eventos climáticos extremos?
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não, reuniões diárias quando nós estamos em
estágio de crise. Quando estamos em estágio de normalidade, o COR convoca. Muitas vezes, essas
reuniões são presididas pelo Prefeito para preparação da Prefeitura e planejamento de alguma
situação que vai acontecer. Essas reuniões são periódicas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas periódica e regular? Tem regularidade? É toda semana,
uma vez por mês ou é só quando vai acontecer um evento de grande porte na cidade?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – É muito em função de eventos que a cidade vai
receber. São eventos normais, ou da sinalização de época de chuvas intensas e, então, é feito isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Comlurb mantém o banco de dados das ações realizadas?
Se há esse banco de dados, como é que essas informações são produzidas pelas vistorias e ações da
Comlurb? Como é que essas informações são aproveitadas pela Prefeitura? São utilizadas por outros
órgãos para planejarem suas intervenções?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós temos registro de tudo que fazemos. Eu
tenho aqui um pequeno relatório dessas duas datas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu ia pedir, inclusive, que o senhor pudesse deixar o
relatório.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós temos aqui quantitativos da Comlurb
utilizados nos dois períodos, tempo de resposta, demanda que ficou pendente; porque nós estamos
ainda em operação em todo município, e ativos utilizados. Tudo isso fica registrado na Comlurb para
oportunidade de melhoria e correção de rumo. Para qualquer órgão da Prefeitura que sinta
necessidade de obter essas informações para aproveitá-las na sua atividade, isso fica disponível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não é normalmente hábito da Prefeitura, por exemplo,
consultar esses dados para pensar uma política maior de planejamento? O senhor não se recorda
disso estar acontecendo?
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Sei que estão à disposição e, portanto, é isso mesmo: devem estar. Mas a pergunta é se há o hábito
de pensar esses dados, ou, para políticas maiores, de forma intersecretarias, entre secretarias, etc.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nessas reuniões periódicas, discutimos
exatamente isso: planejamento integrado. Essas reuniões não são reuniões que acontecem
diariamente, ou a cada dois dias, quando estamos em crise; mas, pelo menos, uma vez por mês, isso
acontece em situação normal da cidade, para nós replanejarmos as atividades, considerando a
atuação de todos os órgãos da prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe alguma articulação especial com a Cedae, a Foz Águas
5, a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, a Secretaria de Meio Ambiente, no que se refere ao
planejamento e à execução da Política de Saneamento Ambiental da cidade?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, eu posso buscar essa informação,
mas essa parte não está afeta à Comlurb.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, não há nesse momento nenhuma articulação. Só para
a gente poder entender, como que essa coisa vai andando.
Essa é a pergunta de integração com outros órgãos. É a última pergunta deste ponto.
Na nossa visita a Rocinha, constatamos que hoje existem apenas dois servidores para aquela Região
Administrativa – para a Região Administrativa, não da Comlurb, Região Administrativa da prefeitura.
Em outros tempos, a Região Administrativa chegou a ter cerca de 10 servidores. Ter as sedes das
regiões administrativas mais estruturadas e com mais pessoal, não seria uma forma eficiente de
melhorar a gestão socioambiental do local, prevenir desastres, e solucionar conflitos urbanos? Não
facilitaria essa perspectiva, inclusive, da relação da Comlurb com as comunidades e as áreas
específicas.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Acredito que vai agregar valor. Vou levar essa
sugestão para a prefeitura. E, com relação à integração com as regiões administrativas e
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superintendências, no âmbito da Comlurb, atuamos permanentemente em conjunto em toda a
cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantas gerências são mesmo na Comlurb? Esqueci, agora.
A Comlurb divide o território da cidade em gerências, não é isso?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Temos quatro superintendências. Temos a
Superintendência Sul, que pega toda a AP-2, Centro da Cidade e a Grande Tijuca. Temos a
Superintendência Norte, que é a toda a AP-3, a Superintendência da Barra da Tijuca e Jacarepaguá,
que pega toda a AP-4. E a Superintendência Oeste, que é toda a AP-5.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, dentro da Superintendência têm as gerências, não é isso?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Temos diversas gerências regionais, que estão
“linkadas” praticamente com as regiões administrativas, as RAs, e bairros. Então, fora, algumas
gerências de Departamento, que temos de grandes comunidades, Complexo do Alemão, Maré, que
têm Gerência de Departamento – não são bairros, mas têm uma gerência dedicada, por conta da sua
dimensão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depois, acho que a gente vai pedir a lista da gerências. Acho
que também se consegue online, sem problemas.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Eu posso...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas só porque estava lembrando dessa questão da divisão e
exatamente da relação com as regiões administrativas.
A gente já fez uma série de perguntas sobre o Gari Comunitário, sobre a questão na justiça e etc. Mas
só para confirmar uma coisa. Qual for o maior número de garis comunitários que a cidade já teve? O
senhor se recorda? Vocês têm essa memória?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Tivemos, no ápice...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem agora 633.
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – São 633. Isso, mas tivemos no ápice 97
contratos com associações de moradores, cerca de... Chegamos a 3.100 garis comunitários.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Chegaram a 3.100 garis comunitários.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Aí, quando começou a demanda do Ministério
Público, ele foi diminuindo, a cada ano, em função do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que
assinamos com o Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente tem conversado na equipe que está produzindo,
assessorando essa CPI, a gente já estava falando. Na verdade, na reunião com a Defesa Civil isso foi
muito forte, na construção de uma figura do agente comunitário de Defesa Civil. A gente pode
começar a pensar, inclusive, em uma perspectiva de um agente comunitário socioambiental, que
possa ter outras funções. Agora, por isso, estamos preocupados com isso. Qual é a formatação do
que seria essa pessoa, como seria essa função, que, certamente, acabaria tendo relação com a
Comlurb, sem dúvida alguma.
Existe hoje algum outro programa, que envolva a comunidade local na gestão socioambiental do lixo,
que vocês desenvolvam, que não seja esse do Gari Comunitário?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós atuamos em todas as comunidades com o
gari da Comlurb. E especificamente, nas comunidades onde o gari da Comlurb tem alguma
dificuldade em atuar, com o gari comunitário. Além disso...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É que hoje só têm 28 contratos de gari comunitário. Devem
ter hoje comunidades com dificuldades, onde o gari da Comlurb não consegue atuar.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Mas nós atuamos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Atua com o gari da Comlurb?
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Talvez, com algum grau de dificuldade em
função de momentos de confronto quando é interrompido o serviço, mas passada essa fase,
retornamos e atuamos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é por que a pergunta era, se existia algum outro
programa? Não? Na verdade, é o gari da Comlurb ou gari comunitário, é essa a situação?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – No âmbito da Comlurb, sim. No âmbito do
Município, a Secretaria de Ambiente tem alguns programas de atuação como a vereadora colocou,
por exemplo, ela tem o programa do agente ambiental que cuida dos rios e canais dentro da
Secretaria do Meio Ambiente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí tem relação com a Comlurb esse programa?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Não tem relação com a Comlurb.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Tinha uma série de perguntas sobre educação
socioambiental, mas estamos reconhecendo que tem, e o senhor mesmo já disse que vai levar para
casa essa ideia de como é que conseguimos de forma integrada, com várias secretarias, pensar
melhor e aprofundar essa questão. Mas existe algum projeto ou trabalho... Se não existir fica também
a sugestão desde já que faça o mapeamento de grupos de redes sociais, rádios comunitárias e outros
mecanismos de comunicação popular para promover campanhas socioeducativas, informar os
moradores das comunidades sobre as medidas de prevenção e gestão de crise, pós-crise. Fica a
sugestão, se não houver nenhum desses.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Temos algumas iniciativas não com essa
amplitude. Por isso, vou aproveitar realmente como sugestão para intensificarmos esse assunto que
é muito importante. Temos protocolos, por exemplo, em momentos de chuvas. Aquelas
comunidades de risco têm sirenes que avisam, as nossas gerências regionais também atuam nesse
momento prévio, mas não é uma coisa com essa dimensão conforme o senhor está propondo e que
vamos aproveitar.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo.
Meu último conjunto de perguntas tem a ver com essa discussão do manejo arbóreo. O senhor
afirmou agora há pouco, se entendi bem, que o replantio de árvores não é função da Comlurb, é
função da Fundação Parques e Jardins. No estatuto social tinha essa questão do replantio, não tem?
Está escrito no artigo 5º, parágrafo 6º: “Plantio, proteção, conservação, monitoramento e manejo de
árvores”. Mas é porque a definição foi para a Fundação Parques e Jardins?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Isso. O que acontece nessas situações quando
há necessidade da remoção por questão de morte do vegetal, a Comlurb tem como protocolo a
remoção do vegetal e entra em contato com a Fundação Parques e Jardins para promoverem
imediatamente o replantio, programar o replantio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí é função da Parques e Jardins?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Fundação Parques e Jardins.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Comlurb sabe o número de árvores que perdemos nessas
chuvas de 2019? Incluindo tanto as que foram derrubadas pelas tempestades quanto as que tiveram
que ser cortadas devido ao desastre?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nossa cidade é bastante arborizada. Estamos
fazendo um inventário agora, devemos concluir no segundo semestre, em que temos cerca de um
milhão de indivíduos arbóreos no Município. Perdemos uma boa quantidade por conta desses
eventos climáticos extremos, mas que não impactam em termos ambientais porque a nossa capa
vegetal é bastante grande, inclusive com o pecado original, que costumamos dizer, vereador.
Infelizmente, não tivemos um planejamento, porque temos árvores colocadas em setores onde não
deveriam existir e não temos outros modelos, outros tipos de indivíduos que deveriam estar
presentes. Temos Ficus, por exemplo, na Zona Sul. Isso é um absurdo, porque aquilo é uma
monstruosidade e, se houver uma morte, uma queda... Por exemplo, Visconde de Albuquerque não
era lugar para ter Ficus.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Isso só é absurdo na Zona Sul.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Estou falando na Zona Sul, mas temos
palmeiras imperiais também na Zona Oeste, na Zona Norte e em locais onde não deveriam estar. Não
houve um planejamento, a cidade não foi planejada. Então, estamos trabalhando, exatamente,
primeiro com o inventário para conhecer totalmente como é que funciona toda a cidade e atuar com
os órgãos ambientais. Porque não é fácil você remover uma árvore, não é? O segmento
ambientalista é bastante atuante, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E a população, que tem carinho pelas suas árvores, não é?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – A população reage. E, às vezes, é necessário até
para preservar vidas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O carinho não é só dos ambientalistas – os ambientalistas,
certamente –, mas da população. A Vereadora Teresa Bergher, a cidadã Teresa Bergher quer. Não é
porque ela é ambientalista, não. É a cidadã que quer de volta as árvores.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – A cidade não pode ficar árida, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu... Fala.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É coisa rápida. Eu queria entender o quanto que as podas das
árvores são em função da rede elétrica, não é? Eu tenho a impressão que muito do que se gasta com
poda de árvore poderia ser evitado se houvesse aterramento das fiações. Ou não tem nenhuma
relação?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Espetacular! Espetacular sua colocação.
Espetacular!
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Porque, por exemplo, a rua que eu moro, eu fico triste, não é?
Quando chega o verão, que eu preciso de sombra, não tem nenhuma sombra. Ela foi toda podada
para “fazer um V” e passar o fio elétrico no meio daquele “V” ali, não é? Quer dizer, eu acho que se a
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Light fizesse aterramento, não ia precisar podar, eu ia ter sombra – e os meus vizinhos – no verão,
não é?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Vereador, bastante oportuna a sua colocação.
Hoje em dia, no mundo inteiro, você mede o grau de evolução de uma cidade, o modernismo dessa
cidade, justamente, por conta do enterramento da rede ou não. Você é subdesenvolvido quando você
tem rede aérea. Você é desenvolvido quando você tem rede enterrada. Então, é uma coisa que,
exatamente... Mais subdesenvolvida. Então, realmente, por não ter sido uma cidade planejada, nós
temos essa enorme pendência, que é o enterramento das redes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês têm 20% só da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Perguntar, depois, esse dado. Só para confirmar, Senhor
Tarquinio, está fazendo um inventário dos indivíduos e, portanto, a gente está construindo esse
inventário. Então, logicamente, a gente ainda não tem um plano, um planejamento. Um plano de
proteção, conservação, monitoramento, que tenha metas definidas, que oriente essa questão dos
tipos corretos, etc. Isso tem conhecimento, mas não tem um plano sistematizado, é isso mesmo?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – O primeiro passo é o inventário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O inventário.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – A partir daí, então, o planejamento, as ações
junto com a sociedade – porque é uma coisa que não vai ser o Poder Público sozinho que vai poder
decidir – para, justamente, você mudar esse quadro adequando a capa vegetal a uma situação menos
conflitante com a vida da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe um manual técnico de poda de árvores?
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Sim, posso lhe encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho que é importante encaminhar, porque a gente sabe que
a Prefeitura de São Paulo tem e está até online. Eu queria, acho que, também, fazer um requerimento
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desse manual técnico da poda de árvores. Senhores vereadores, eu encerrei as minhas perguntas.
Vereadora Teresa Bergher, Vereador Renato Cinco...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Reforçando só a questão do rebaixamento de copa, porque
isso é uma cultura que não existe. Você pede uma poda, eles levantam a copa e não rebaixam a copa.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, desculpe. Rosa Fernandes, número um. Houve
uma redução, assim, significativa de papeleiros na cidade. O senhor já disse em uma das audiências...
Comprou, mas continuam faltando. Então, não estão sendo colocadas ainda. Mas tudo bem, está
bem. Então, eu já fiz a pergunta e eu acho que continua uma redução, só para fazer minha pergunta.
Minha pergunta era saber a previsão da compra de novas papeleiras. E a segunda questão,
Presidente, o senhor disse que existem 28 contratos com associações envolvendo o gari comunitário,
trabalhador comunitário. Mas, na minha relação, eu só encontrei 24.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Nós temos 28...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Porque, aparentemente...
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Deixa eu ver se eu tenho a relação aqui.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É significativo, são quase 20%.
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Mas são 28, hoje, ativos. A gente pode bater as
relações, mas são 28 contratos. Com certeza, 28. Eu tenho eles aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em Manguinhos, ontem, tinham lá. Na região de Varginha,
para dois garis comunitários, com horário e tal, isso a gente sabe. Tem que ver se está aí. Eu estava lá
ontem na visita em Manguinhos.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Assim, então vamos localizar ali. Por último, eu acho que é
uma resposta difícil, mas qual é o número de bueiros que existem na cidade? O senhor teria ideia?
Até, porque, para nos dar a dimensão, também, do número de garis que nós até precisaríamos, não
é? Porque são eles que executam esse trabalho.
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O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Bom, com relação à questão que a senhora
colocou sobre as papeleiras, nós já conversamos sobre isso. A Comlurb adquiriu 15 mil papeleiras e
está instalando em toda a cidade. Mas temos buscado caminhos para resolver um problema crônico
da cidade, que é o furto de papeleiras. Temos feito algumas ações junto com os órgãos de segurança
para ajudar na proteção desse mobiliário, que virou foco de furto para utilização nas comunidades
como cooler. Mas, a Comlurb está instalando e repondo em toda a cidade essas papeleiras.
A outra pergunta sua foi sobre a questão da quantidade de associações. Nós vamos encaminhar essa
relação. Eu acho que eu deixei dentro do carro, mas eu tenho uma relação com as 28 associações
com as quais nós ainda temos contrato.
Por último, foi a questão do número de bueiros. Bueiros são um foco nosso. É uma grande
preocupação.
Nós temos no protocolo de atuação do gari de logradouro a regra nº 1: no roteiro de varrição dele,
obrigatoriamente ele tem que fazer a inspeção do bueiro; e tem chave própria para retirar a tampa.
Às vezes, pelo selamento dessa tampa, ele tem que pedir apoio à gerência para que entre em contato
com a Conservação – porque nem sempre a Comlurb consegue resolver – para abrir o bueiro. Aí, nós
fazemos a remoção da terra ou do lixo que é carreado. Isso está dentro do roteiro de varrição. Cada
gari nosso varre em torno de 1.800 a 2.000 metros por turno. Se têm dois ou três bueiros, ele tem
que limpar e inspecionar. Isso acontece na cidade como um todo.
Nós temos uma quantidade significativa obviamente porque a nossa malha é bastante grande. Eu
não estou aqui com esse número, mas eu vou lhe passar. Mas a preocupação maior é em relação à
manutenção dessa malha. Ela ocorre pela Comlurb, regularmente. O senhor pode ver que, todas as
vezes em que chove na cidade, é muito fácil o registro de um gari atuando em ralo, que é a nossa
primeira preocupação por causa do escoamento da água.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, o senhor está vendo como a Comlurb é
importante?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro!
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – A gente precisaria fazer uma outra... Só acabando mesmo,
terminando mesmo: o Prefeito tem R$ 54 milhões para publicidade. Eu acho que está na hora, diante
das palavras do nosso Presidente, e ele já me disse a mesma coisa no Plenário, é hora de fazermos
campanhas educativas. Então, vamos lá, Presidente, e nós, aqui na Câmara vamos dar o maior apoio.
(A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES FALA FORA DO MICROFONE.)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu queria, Vereadora Teresa Bergher, colaborando com a
história, dizer que eu tinha feito, inclusive, essa pergunta na audiência da LDO ao próprio Presidente
Tarquinio. Eu acabei de assinar, porque eu acho que o prazo é hoje, uma emenda para incluir na LDO
uma ação para acompanhar a limpeza dos bueiros.
Eu não sei se vai dar certo isso. A gente tem que pensar um pouquinho com o pessoal mais técnico
do orçamento. Eu já estou olhando para a Rosa aqui. Mas acho que é importante. A gente vai
protocolar essa ação. Na reunião das emendas à LDO, eu vou tentar sustentar e vamos ouvir o que os
técnicos do orçamento têm a dizer, exatamente para que a gente possa ter esse número e
acompanhar essa questão da eficiência e da limpeza de bueiros a partir, inclusive, da própria LDO.
Se alguém aqui quiser, tranquilamente, estamos abertos à coautoria dessa emenda para
acompanhar essa dúvida e essa questão da senhora. Eu sei que as nossas bancadas geralmente
assinam as emendas uns dos outros, mas, se mais alguém quiser, fique à vontade.
Senhor Tarquinio, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa que nós não tenhamos lhe
perguntado ou alguma coisa que faltou e que o senhor ache importante... Isso vale tanto para o
senhor quanto para os Senhores Paulo e Renato. Se quiserem acrescentar alguma coisa, essa é a
hora. Logo depois, eu vou tentar fazer um resumo e a gente vai encerrar a Audiência. Mas se o
senhor quiser acrescentar alguma coisa...
O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Eu vou passar aqui para o Paulo Furtado de
Mendonça, que é o nosso representante jurídico, e, depois, para o Renato, que é o nosso coordenador
da parte de limpeza urbana. Mas tem tanta coisa para falar que não dá numa Audiência.
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Tem tanta coisa para provocar, que esse assunto é tão importante, é tão entusiasmante que,
realmente, é uma oportunidade singular nós tratarmos esse assunto aqui.
Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou virar a página e vou falar só o seguinte: muito obrigado por
todas as contribuições, a cada vereador. Todas as perguntas foram extremamente importantes para
nós. Estamos saindo daqui levando várias coisas para estudarmos dentro de casa para a melhoria da
nossa atuação na Cidade.
Todos os vereadores nos ajudaram muito no dia de hoje nas suas colocações.
O SR. PAULO MACEDO – É... Bom, também só queria, complementando aqui, agradecer e reforçar que
estamos debruçados para tentar buscar uma solução para o gari comunitário que atenda a todos os
ditames, e até à alteração recente de legislação, a gente está aproveitando para tentar resolver,
suprir essa demanda.
Em relação à sugestão da Vereadora Rosa Fernandes, de setorização do concurso, a gente também
tem trabalhado um pouco, porque, às vezes, você tem o questionamento constitucional de
segmentação, mas foi muito oportuna a fala da Doutora Rosa, porque ela vai ajudar de forma
substancial nesse impulso.
E lógico que o auxílio da Câmara de Vereadores, que foi oportunizado, ele é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A experiência do concurso da Educação já é por
Coordenadoria Regional de Educação (CRE). É claro que são apenas 11 diferentes regiões no Município,
mas, ainda assim, a gente tem exemplos de concursos regionalizados no próprio município.
A questão é: dá para regionalizar por gerência?
O SR. PAULO MACEDO – É. Essa é a definição que é um pouco complexa, mas é o caminho, porque a
gente precisa realmente atender melhor a esse problema e a oferta de apoio da Câmara seria muito
importante para a gente conscientizar o Tribunal de Contas, inclusive, para o arquivamento... Seria
muito importante. Eu agradeço.
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O SR. RENATO RODRIGUES – Queria agradecer, como técnico em operação.
É muito bom discutir a operação da cidade. Como o Presidente falou, acho que nós ficaríamos aqui
discutindo a operação por muito tempo, mas a gente não pode.
Queria dizer aqui o desdobramento da CPI com o grupo de trabalho que a gente tem feito, com as
visitas às comunidades, tem agregado muito. Acho que o conhecimento, ele se complementa, e tem
integrado bastante todos os técnicos e tem surtido efeito. O morador se sente acolhido. Ele entende
que aquilo ali é para a melhoria da comunidade dele.
E gostaria de parabenizar pela criação do grupo, que está sendo aí conduzido pelo Tomás. E é isso. A
operação é muito dinâmica. A gente tem muitos desafios todos os dias, mas a Comlurb está firme aí,
na rua, com vocês.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadores, alguma consideração ainda a fazer?
Eu queria agradecer muito, muito, a presença de vocês. Estava aqui, inclusive, para agradecer o
trabalho de vocês também no grupo de trabalho (GT), a mesma compreensão que nós temos. A
presença de vocês é fundamental.
Eu gosto sempre de lembrar que a Comlurb é o exemplo que a gente dá da discussão sobre a
questão de uma empresa pública que presta um serviço de qualidade. Toda vez que a gente discute
aqui em vários elementos o debate sobre a privatização, o exemplo que a gente sempre usa é a
Comlurb.
Quando discutimos, inclusive, eu ouvi provavelmente a primeira vez, isso, em algum debate com o
mandato do Renato Cinco, lá atrás, no primeiro mandato.
Quando a gente discute, por exemplo, a questão de tarifa zero nos ônibus: “Ah! É impossível! É
impossível!” A gente sempre lembra que a gente não paga toda vez que o caminhão de lixo passa na
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nossa casa. A gente paga através dos impostos, através do orçamento público, e ele passa lá
regularmente, dia sim, dia não, para que isso aconteça.
Estava lembrando com o Tomás aqui, inclusive, que em 2016, quando num debate sobre a questão
da administração municipal, que a gente concorria, tinha um candidato que eu apoiava e tal, e, num
debate falaram “quais são os maiores desafios?” e aí eu sempre respondia “a questão da Saúde, da
Educação”. Uma pessoa falou: “o maior desafio é manter a coleta de lixo em dia da cidade”.
O problema da Educação, a gente tem vários problemas, mas já temos um problema sério. E eu
quero saber como é que isso resolve. Esse é o grande dilema.
Portanto, eu queria dizer que a gente pode, e aqui é a questão, fortalecimento da Comlurb, para que a
gente possa perceber nas ausências, porque elas existem nas deficiências, naquilo que a Comlurb
ainda não consegue, mas também aprender com aquilo que a Comlurb consegue fazer todos os dias
para a cidade. Mas, sobretudo, perceber onde é que existem essas ausências, que a gente pode, como
CPI, ao final, contribuir para o fortalecimento da Comlurb, que isso vai permitir que a cidade enfrente,
encontre soluções para os momentos dos eventos climáticos extremos. A Comlurb está diretamente
associada a esta questão, e a gente precisa, de certa forma, avançar para isso.
Por isso, eu acho que a gente vai precisar mesmo apontar todo o debate sobre a questão de
campanhas de educação ambiental, a questão da necessária renovação do quadro de trabalhadores
da Comlurb, da questão deste concurso público e das possibilidades que ele possa suprir a questão
dos garis comunitários e retomar algum tipo de relação com as próprias comunidades, na
construção desta ideia de um agente comunitário, que possa... E assim, a gente, claro, está muito
preocupado, porque esses contratos desses 633 garis terminando agora, neste mês, daqui a 20 dias,
a gente não ter solução para isso. É uma questão importante, a gente precisa encontrar caminhos
criativos para resolver os problemas que são legais.
A gente precisa reforçar o orçamento, também, da Comlurb, especificamente, as questões que são
fundamentais para a prevenção, o controle, a mitigação dos eventos, em especial, a questão das
favelas. E aí, eu queria retomar aqui, a gente tem uma preocupação importante sobre como é que
lida com esta questão para as favelas.
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É necessário fortalecer a articulação com os diversos órgãos e, para isso, o fortalecimento do COR
parece cada vez mais importante. Hoje, daqui a meia hora, a gente vai votar o PDL para tentar manter
o COR na Casa Civil. Precisamos estar lá – eu acho que é importante. Não é um projeto da oposição
querendo infligir uma derrota ao governo, mas é de uma compreensão que esta CPI está
constituindo. É, sem dúvida alguma, um elemento que é preciso ser feito, que é manter o COR sob a
perspectiva de coordenação das ações da cidade, não ações só de ordem pública e segurança. Isso
ele pode contribuir, mas não é o centro disso. Está claramente posto com esta história. Precisamos
fazer articulação com Cedae, Foz Águas, no debate do saneamento. Precisamos envolver cada vez
mais as comunidades locais na gestão socioambiental do lixo. E precisamos, ao fim, nessas últimas
perguntas, avançar no mapeamento da questão dos grupos, redes sociais, rádios comunitárias, que
possam nos ajudar nas ações de educação socioambiental e fechar o inventário das árvores, e
apresentar e avançar junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Fundação Parques e Jardins
num plano de manejo de arborização da cidade. Sem dúvida alguma, são as contribuições desta
Audiência, para lá, no momento do relatório final, que o Renato Cinco vai produzir, que a gente vai
produzir conjuntamente e vai submeter a esta CPI ao final dos nossos trabalhos.
Concordam, senhores vereadores, senhores presentes? Quero agradecer mais uma vez a todo o
pessoal aqui da Casa: o Serviço de Taquigrafia, Atas e Debates, a Assessoria, o pessoal da
sonorização, da Rio TV Câmara, da copa, todos assessores, todos aqueles que compareceram. Eu não
sei se eu esqueci de algum setor, mas está todo mundo agradecido, neste momento. Agradeço aos
seguranças da Casa, a gente, às vezes, esquece.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aos vereadores que resolveram habitar na Câmara
Municipal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, exatamente. A nós, vereadores, que estamos “morando”
aqui – não é, Vereadora Rosa Fernandes? Estamos aqui direto.
Agradecendo, lembrando que a gente tem a votação do PDL agora e no Jacarezinho, segunda-feira.
Segunda-feira, Jacarezinho; quarta-feira, Vidigal, e na próxima quinta-feira, teremos aqui a Audiência
sobre o COR. E, portanto, estará aqui a equipe técnica do COR, oportunidade que esperamos poder dar
a notícia da aprovação do PDL, quem sabe, já em 2ª votação, a gente vai discutir toda essa questão da
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função do COR na questão da prevenção e do trabalho dos eventos climáticos extremos e das
enchentes, deslizamentos etc.
Muito obrigado a todos e todas.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h51)
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13 de junho de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Chefe Executivo e Técnicos do Centro de Operações e Resiliência
da Cidade do Rio de Janeiro (COR)
AUDIÊNCIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019
“COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e quinze minutos, em 1ª chamada, na Sala das Comissões Ary Barroso, sob a
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs. Vereadores Renato
Cinco, Relator; e Rosa Fernandes, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída pela Resolução nº 1.450/2019 “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS
FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS
QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS
RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos. Nos termos do Precedente
Regimental nº 43/2007, dou aberta a audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela
Resolução nº 1.450/2019, com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências
sociais, ambientais e econômicas, causadas pelos temporais que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro
em fevereiro de 2019, bem como as responsabilidades do Poder Público na prevenção, mitigação dos
efeitos e atendimento aos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, membro; Vereador Tiãozinho do Jacaré,
membro; Vereador Marcelo Arar, membro; Vereadora Teresa Bergher, suplente; e Vereador Major
Elitusalem, suplente. Para constatar o quórum necessário à realização desta audiência, farei a
chamada dos membros presentes. Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Constatado o quórum para deliberação e oitivas, hoje, nossa
audiência vai contar com o Centro de Operações e Resiliência, que a gente sempre chama de Centro
de Operações Rio (COR). Mas antes de ouvir os técnicos e servidores do COR que estão aqui, eu queria
colocar duas questões aqui.
Nessa segunda fase da CPI, depois de ouvido o COR, o único órgão técnico que a gente definiu como
órgão técnico que faltaria ser ouvido é a Cedae. Na semana que vem, quinta-feira, que é o nosso dia
tradicional, é feriado. A ideia, portanto, é ouvir a Cedae no dia 27 de junho, como última sessão deste
primeiro semestre. Nós havíamos pré-reservado o dia 19, mas estamos considerando que não há
necessidade de ter oitiva no dia 19. Porque, inclusive, tem visita do GT à Babilônia, na segunda-feira, e
Vargens, na quarta-feira.
Então, fazer audiência da CPI no mesmo dia da visita do GT em Vargens é complicado. Então, eu
queria propor aos senhores vereadores que, na próxima quarta-feira, dia 19, não tenhamos sessão da
CPI – estava pré-marcada. E a gente confirma Cedae para o dia 27. Temos acordo? Aprovado?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aprovado.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A segunda coisa é que, diante disso, falta a terceira fase da
CPI, que é a oitiva dos senhores secretários que serão chamados. Para que isso aconteça, a gente
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precisa, então, aprovar a prorrogação da CPI pelo prazo regimental, que é de três meses, não é isso?
Isso, 60 dias. Três foi agora, 60 dias. Então, eu estou colocando em votação o requerimento de
extensão do prazo da CPI por mais 60 dias para a gente aprovar agora, para dar tempo de ele chegar
a Plenário, antes do recesso do meio de julho. Nosso prazo terminaria no meio de julho, mas, com os
60 dias, ele vai prorrogado para os meses de agosto e setembro, não é isso? Com o recesso.
De qualquer forma, teríamos até o início de outubro, para terminar e ouvir os secretários; realizar e
fazer o relatório. Então, colocando em votação a proposta de extensão do prazo, como votam os
senhores vereadores?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu adoro essa parte. Sim.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, está aprovado e vamos fazer o requerimento para
submeter ao Plenário, ok?
Bom, contaremos, hoje, com a presença dos seguintes senhores: Alexandre Goldfeld Cardeman, que é
chefe executivo do Centro de Operações (COR); Raimundo Leonardo, coordenador de Infraestrutura
do COR; José Marcello Ferreira Vairão, coordenador de operações; da senhora Laura Machado,
assessora de empresa – obrigado. E já registrando a ilustre presença do Senhor Marcelo Sepúlveda,
engenheiro da Seconserva, que é membro titular da CPI, também.
São esses que estão aqui hoje. Mas tem mais gente do COR aqui; depois a gente pega e registra a
presença. O pessoal vai pegar o nome certinho aqui.
Maravilha! Maravilha! É o José Marcello Vairão que acompanha as visitas do GT. Muito obrigado. Já
registramos aqui também. Então, vamos lá.
Queria dar a oportunidade para vocês, primeiro, exporem qual é a missão institucional do COR no
Município do Rio de Janeiro, em breves palavras, já agradecendo a presença e esclarecendo que os
senhores todos estão aqui hoje não na condição de investigados, mas de informantes nesta CPI.
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O objetivo desta fase da CPI é obter informações sobre os protocolos e procedimentos que a gente
tem na cidade hoje, para que a gente possa questionar secretários e depois fazer o relatório. Estão
me informando aqui que os senhores, inclusive, têm uma apresentação.
Então, vamos dar prazo para a apresentação e, depois, a gente abre para as perguntas dos
vereadores.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Boa tarde a todos. Boa tarde, Vereador Tarcísio,
Vereadora Rosa Fernandes e Vereador Renato Cinco.
A gente trouxe uma apresentação para poder, talvez, mostrar um pouco do que é o Centro de
Operações. Como é um equipamento muito recente... Ele é muito novo. Não tem nem uma década.
Então, ele está se aprendendo aos poucos. Aí, a gente está trazendo aqui um pouco do que é o Centro
de Operações, como ele funciona e algumas coisas que já podem até esclarecer algumas dúvidas que
já tive.
Então, eu vou começar a apresentar. A gente trouxe aqui um pen drive já com a apresentação.
Com o decreto de inauguração do Centro de Operações, em 2010... e também tem aí o Plano Verão de
2019, que já está junto com esse de 2018 e 2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa eu só te interromper um segundo, só para registrar e
agradecer a presença do Vereador Babá e também para pedir enormes desculpas, em especial às
mulheres e a todas as pessoas que gostariam de estar vendo a seleção feminina jogar, hoje, na Copa
do Mundo, mas não estão vendo, porque a gente marcou a sessão para o mesmo horário. Foi um
descuido desta CPI. Então, pedimos desculpas a todos e a todas.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Já tinha visto uma reclamação...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu já recebi uma reclamação nas redes sociais por estarmos
fazendo isso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Apesar de dizerem que menina não entende de futebol.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente não diz isso nunca.
A SRA. VEREADDORA ROSA FERNANDES – Apesar de dizerem que menina não entende de futebol,
nós estamos provando que sim.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Bom, Laura, vamos lá.
Eu vou fazer uma breve exposição aí para vocês entenderem um pouco como é o Centro de
Operações.
Isso aqui é o desafio de toda cidade. Então, em sinais de crise e a gente está num momento, o país e o
mundo, em que a gente tem aquecimento global e mudanças climáticas que estão afetando o
mundo. Isso afeta todas as cidades do mundo.
Então, a gente tem hoje temperatura global máxima em vários lugares de países em que,
frequentemente, isso não acontece. Isso tem muita relação com o que acontece aqui na nossa cidade
também. Então, às vezes, a gente fala que chuvas são atípicas ou alguma coisa, mas isso está
acontecendo no mundo inteiro.
Então, há o aquecimento global, há uma coisa comportamental que está mudando. E existem esses
desafios para todas as cidades do mundo. O Centro de Operações está se preparando para isso. É
importante, porque poucas cidades do mundo têm esse equipamento para se preparar.
Continuando, administrar as áreas urbanas se tornou um dos desafios mais importantes do século
XXI. A ONU tem um trabalho que diz que, em 2050, 90% das pessoas estarão migrando para as
cidades urbanas. Então, é importante que as cidades se preparem, porque essas pessoas chegam,
mas as estruturas são envelhecidas. Todas as redes são antigas.
A gente tem aí o exemplo de Copacabana, em que toda a canalização pluvial do bairro é de 1950; não
foi atualizada. O quanto não cresceu Copacabana desde 1950?
Esses são os desafios e as oportunidades que a gente tem para as várias cidades no mundo. E há
falta de segurança, congestionamento, transporte público, vulnerabilidade das cidades em função
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das mudanças climáticas e os danos causados pelos desastres naturais. Então, isso tudo faz com que
a gente precise se prevenir e se preparar para ter condições de poder trabalhar.
Outro desafio importante são os ambientes tecnológicos. A gente está aqui falando em
conectividade, Internet Das Coisas, em sensores, mas se você não entender esses dados, pode criar
um caos.
Então, se você não receber dados com os quais consiga fazer uma ação proativa, você pode dar um
congestionamento como aquele ali, se você botar um sinal de trânsito, fizer uma linha verde e não
pensar no restante ao seu redor.
Então, isso é importante. Eu estou falando aqui com apoio dos slides, mas está tudo descrito com
detalhes no material que a gente está entregando para vocês. Para todos esses desafios, é
fundamental que, com essa rápida urbanização, com o aquecimento global e com as mudanças
climáticas, é fundamental que tenham demandas multifuncionais, com multiagências. E é por isso
que o Centro aparece.
Por quê? Porque você não tem um problema na cidade – você tem vários problemas que podem
estar se integrando. E, aí, você precisa de ações multifuncionais e multiagências trabalhando
integradas. Então, esse é o grande desafio de qualquer cidade no mundo para o futuro.
Agora vou falar um pouco do Centro de Operações. Depois que eu falei, agora há pouco, do mundo,
dos desafios, o Centro de Operações, foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 2010; e não havia
referências no mundo. Então, o que a gente construiu aqui, hoje é referência para todas as cidades do
Brasil e várias do mundo.
Então, a gente, já recebeu várias cidades que vieram consumir da gente. A gente sempre foi aberto
para fazer com que isso seja liberado para todos saberem a informação e poderem fazer com que
isso seja divulgado.
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A gente tinha diversos procedimentos em desenvolvimento nos últimos oito anos. É o que eu falei:
ele é muito maduro, mesmo sendo ainda muito novo. E a maturidade a gente vai ganhando com os
problemas que vão acontecendo.
Essa CPI das Enchentes é importante, pois faz com que a gente repense também todos os
procedimentos, protocolos, o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de
errado. Isso é fundamental. E, para um equipamento que é novo e muito recente, isso não tem preço.
A gente está aí desenvolvendo diversos procedimentos nesses últimos oito anos e está aí numa
curva de aprendizado.
Hoje, apesar de ter menos de 10 anos, é o centro de comando e controle urbano é o maior nível de
maturidade do Brasil. É importantíssimo entender que, mesmo a gente sendo muito recente e o
equipamento sendo novo, a gente hoje tem uma maturidade muito grande por ter passado vários
eventos, vários desastres; a cidade o tempo todo está tendo problemas.
E isso é referência hoje; e todo mundo vem consumir da gente essa maturidade. E a evolução é
contínua e com inovação. Não adianta a gente pensar que está tudo resolvido e que não vai ter nunca
mais problema na cidade. Vai ter problema, vai continuar tendo desastres, mas a gente está
trabalhando em melhorar a prevenção e inovação.
Então, é só um videozinho, só para quem não conhece e não viu o Centro de Operações; a gente fez
um filme para mostrar como é.
(Exibe-se o vídeo)
SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Bom, algumas informações são importantes: há 500
profissionais dentro do Centro de Operações, de diversas agências. Então, os profissionais não são
recursos humanos do Centro de Operações, mas são profissionais de várias agências que estão
dentro do Centro de Operações.
São três turnos, a maioria de 24 por 7. Eles monitoram a cidade 24 horas. E um dos pilares mais
importantes do Centro de Operações é identificar um problema. Este é o grande objetivo do Centro
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de Operações: como identificar antes um problema, para que possamos ser mais rápidos e mais
eficazes na ação.
Temos o monitoramento, operadores na rua, vários indicadores de identificação. A gente tenta
integrar todos os processos que a gente está tentando melhorar, e fazer com que os protocolos
sejam automatizados, para que não tenha problema. Assim, você tem que ter critérios de indicadores
certos para se tomar a decisão. Não adianta por feeling tentar tomar uma decisão. É desumano isso.
Então, a gente tem análise de situação e faz essa integração entre todos os órgãos.
E, depois, o que é importantíssimo: informar a população. E como informar a população? Qual é a
melhor maneira de informar a população? A gente hoje faz isso da maneira certa? A gente está
aprendendo isso. Por quê? Porque, às vezes, a gente informa a população de um jeito e a população
quer uma outra informação. Então, a gente está aprendendo e melhorando esse processo de
comunicar o cidadão.
Então, a gente tem sensores de ônibus, pluviômetro, uma parceria com o Waze, câmeras de
monitoramento, redes sociais. A gente hoje tem um 1,15 milhão de pessoas nas redes sociais. Quando
a imprensa fala com a gente que a gente não avisou ninguém, a gente avisou. A imprensa está lá
dentro, mais esse número de pessoas falando nas redes sociais. Então, a gente informa. Pode ser que
a maneira como aquela pessoa, que está num determinado lugar, quer que uma informação
diferenciada seja uma, mas a informação chega, sim, à população e a gente, cada vez mais, está
melhorando.
O alerta de SMS começou no ano passado. Em março deste ano, eram 160 mil SMS da Defesa Civil
nacional, e hoje já chegaram a 580 mil através de campanhas. Então, tudo isso faz com que a gente
possa melhorar essa informação para a população; com os escopos, rotinas operacionais
emergenciais e operação para eventos. É assim que a gente trabalha, é o escopo do COR. E tudo isso
em cima de pessoas, processos e sistemas.
O mais importante dentro do Centro de Operações, isso é um lema, é que não existe uma agência que
manda; não é a segurança, não é a mobilidade, não é a CET-Rio, não é a Comlurb: quem manda ali é o
problema. Se o problema está acontecendo naquele momento, aquilo é que está mandando no
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Centro de Operações. E aí, você vai integrar todas as agências para poder resolver o problema, em
conjunto e integrado com todas as agências.
Esses são os conceitos importantes: operação, comunicação, planejamento e tecnologia. Quando a
gente assumiu agora, em setembro, de novo, passou a trabalhar muito com essa parte, de
planejamento e tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa ter processos bem definidos, a gente
está tentando entender os eventos que acontecem na cidade que também afetam o planejamento
urbano, o dia a dia da cidade.
A gente preparou uma área só de planejamento, como legado dos Jogos Olímpicos, da Copa do
Mundo, de vários outros órgãos. E uma de tecnologia, em que a gente está tentando inovar, tentando
criar startups que possam pensar a cidade e que possam fazer inovação e que possam melhorar a
vida do cidadão.
Essas são as plataformas pelas quais os eventos que são monitorados na cidade. Então, é
meteorologia com fortes chuvas, área de risco, transbordamento, contaminação, explosão, incêndio,
coleta de lixo; tudo que pode acontecer na cidade está sendo identificado aí temos eventos que são
monitorados pela cidade.
E aqui é como funciona o Centro de Operações, quem está lá dentro. A informação entra por vários
lugares. Ela tem uma ação de resposta. Então, a partir do momento em que a gente apura e entende,
toma ações de resposta e dissemina a informação. Aí, começa a informar a população, para ela
tomar uma decisão. E a gente ainda usa o histórico para fazer a inteligência operacional e entender
algo que pode ser transformado em política pública. A gente tem a análise de informações. Uma
dessas eu vou mostrar para vocês: enguiço de veículos, por exemplo; enfim, coisas nas quais a gente
tem trabalhado e tentado melhorar.
Aqui é um comparativo de como a gente estava em 2010 e como está em 2019. A gente tinha 92
câmeras em 2010 e hoje a gente tem 1200 câmeras, sendo 885 próprias. Há mais 400 câmaras por
parcerias com Linha Amarela, Metrô; e está fechando uma agora com o Maracanã. Tudo isso faz com
que a gente junte câmaras para dentro do Centro de Operações.
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Eram 1.500 seguidores nas redes sociais, logo no começo, quando anunciamos, e hoje a gente tem
1.155.750. A gente tinha um radar, o do Pico do Couto, em 2010; e em 2019 a gente já tem o Pico do
Couto, o Alerta Rio, via radar do Sumaré, e o Inmet. O Alerta Rio vê toda essa previsão meteorológica,
a gente olha isso e leva a informação para tomar a decisão dentro do Centro de Operações. A gente
tem, até hoje, 5.562 visitas nacionais e internacionais.
E como funcionava antes do COR? Por exemplo, acidente com vítima em via pública: um caminhão
bateu num poste da RioLuz. Primeiro, quem era acionado era o SAMU, o Corpo de Bombeiros, através
o 192; depois, eles chamavam a Polícia Militar para fazer um E-Brat daquele evento, a PM, havendo
feridos, iriam para o hospital para pegar um BAM, depois à delegacia para falar com o delegado e
saber se haveria perícia, no local.
Enquanto isso, a CET-Rio ao saber, de alguma forma, que havia uma ocorrência ia começar a desviar
o trânsito e avisaria a RioLuz, porque esta iria providenciar a troca do poste. A partir dali eles ligariam
para a Light, porque poderia estar faltando luz, ligariam para a Vivo e, provavelmente, a CET-Rio ou a
RioLuz ligariam para a Comlurb para eventual poda. Enfim, não era uma coisa integrada. Cada um
fazia o seu pedido. Esse processo, num acidente com vítima e com perícia, geralmente durava, em
média, oito horas.
Hoje, o que acontece? A informação do acidente chega de várias formas. Através do Centro Integrado
de Comando e Controle; dos números 192, 190 e 193; através do Waze; e a gente recebe a informação
das redes sociais, dos agentes. A partir daí, o COR recebe essa informação e apura se é verdade.
Confirmada a veracidade, ele está com todos os órgãos ali dentro e começa a atuar.
É importante porque todo esse processo vai sendo comunicado para a população. Antigamente, essa
informação não chegava ao cidadão. É um grande ganho a imprensa e o cidadão estarem, o tempo
todo, acompanhando esse processo que está acontecendo. Hoje, com a Polícia Civil e o Corpo de
Bombeiros envolvidos, demora 1h50, em média.
A sala de operações é constituída de vários órgãos funcionando juntos. É importante saber como
funciona a sala, o que norteia o relacionamento entre as agências. Isso resulta de um treinamento, da
maturidade que se ganhou no Centro de Operações. As pessoas precisam compreender porque elas
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estão ali, o que elas estão fazendo ali e o que é o Centro de Operações. Depois, saber trabalhar de
forma coordenada. Muitas vezes, as pessoas não sabem trabalhar de forma coordenada, elas sabem
trabalhar sozinhas no seu mundo.
Depois, é cooperar. Ela tem que saber que precisa cooperar entre as outras agências, porque uma vai
precisar da outra.
Ela tem que fazer concessões, não pode achar que ela é quem está certa sempre. Então, o tempo
todo, estão sendo feitas concessões entre as equipes. Consenso, porque não é uma decisão só do
Centro de Operações, é de todas as agências, então, tem que ter consenso, temos que nos comunicar
para podermos seguir o relacionamento. É isso que a gente prega dentro do Centro de Operações e
da sala de controle.
Então, aqui, é o organograma de 2010, de como era o Centro de Operações; e como ele foi para o
decreto para, em 2014; e como ele está, hoje, a partir de 15 de agosto de 2018. E, aqui, é importante
explicar. Em 2010, só tinha o chefe executivo de operações e o assessor especial. Em 9 de setembro
de 2014, se criou uma estrutura maior e tiveram o chefe executivo de operações, um assessor
especial, o subchefe de operações, o gerente de resiliência, o assessor II e o assistente I. O verde são
os estatutários.
Nessa mudança que a gente teve aqui do contrato, e vocês vão ver que diminuiu o contrato de agosto
para cá, porque o que a gente fez quando o Ex-Secretário da Casa Civil Paulo Messina foi para lá? Ele
falou: “Vamos montar uma estrutura na Prefeitura para que possamos dar conhecimento e criar uma
estrutura para que pessoas da própria Prefeitura comecem a entender o Centro de Operações e isso
poder virar legado”. A gente quer criar, na ideia, uma estrutura que a gente começasse a gerar legado
para o Centro de Operações, e ter pessoas da própria Prefeitura fazendo isso.
Então, aqueles verdes são estatutários da própria Prefeitura. Os azuis são pessoas nomeadas, mas
eram pessoas que estavam há oito anos trabalhando e que não fazia sentido tirar eles naquele
momento, porque eles são o histórico dessa maturidade que tem o Centro de Operações.

A2-0534

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
No futuro, começaremos a botar pessoas da própria Prefeitura e montar uma estrutura para ela. Aí,
pode ser feito concurso para gestão de crise, para analista operacional, tem comunicação – uma
coisa que tem que ser pensada, não é uma categoria que existe muito estabelecida na Prefeitura.
Então, em agosto, a gente fez essa mudança e está tentando montar essa estrutura mais estatutária.
(Exibe-se o vídeo)
A comunicação é fundamental para o Centro de Operações. A gente tem trabalhado muito em tentar
comunicar, a gente sabe que o cidadão precisa da informação, e quer entregar essa informação da
melhor forma possível. A gente tem facilitado com as redes sociais, aumentado, faz live no Facebook,
no Youtube e no Instagram para tentar comunicar melhor.
A gente tem, também, o Twitter Alert, que vem de um acordo com o Twitter, então, são poucas
cidades no mundo que tem o Twitter Alert, no qual você criar um alerta de SMS e o próprio Twitter
envia para as pessoas, então, isso foi uma parceira feita lá atrás que deu certo.
Existe um chat do COR, em que a gente informa para as pessoas e para a imprensa tudo o que está
acontecendo. O próprio Telegram e o Taxi.Rio, com que, de uns três meses para cá, a gente está
fazendo um push. São mais de 20 mil taxistas que recebem informação de estado de atenção, e os
próprios passageiros, também, junto com o Iplanrio. Isso foi uma coisa legal que foi implementada
agora, depois dessas chuvas.
Além disso, a gente tem outros meios de informação. Então, em todos os relógios digitais a gente
bota aquele “atenção”, “estágio de atenção”, “estágio de crise”, e informa para a população a partir
dali.
A gente também tem o Waze que a gente manda push para o Waze. A gente tem o One Bus, que
dentro do ônibus a gente dá informação quando há um problema na via ou, às vezes, quando tem,
por exemplo, uma Copa América e a gente quer dizer qual é o plano das pessoas irem para o estádio.
Então, ali já tem isso elaborado.
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O Google tambem é um parceiro. A gente tem o helicóptero que a gente faz parceria que fica dentro
COR, que é o ABTM, que voa e manda fotos para a gente, informando. E dá informação pelas rádios. E
o Movit, que também manda informação de push.
Além disso, a gente está trabalhando em tentar fazer com que a população aprenda e se eduque a
ser preventiva. Então, a gente tem tentado usar meios para que ela receba alertas e se cadastre em
alertas. Porque, hoje em dia, a gente tem um problema que as operadoras não são obrigadas a dar o
serviço público. Então, a gente hoje precisa pagar o SMS que a defesa civil ou que qualquer um do
serviço público tem que mandar.
Existe uma melhora agora e a Defesa Civil acho que explicou, porque a Defesa Civil Nacional
conseguiu um pacote com essas operadoras, mas tem uma restrição. Se a gente conseguisse que as
operadoras fossem obrigadas a dar mensagem de serviço público, a gente ganharia em
disseminação da informação. Então, a gente tem tentado pelo menos fazer com que as pessoas se
entendam para se cadastrar nesse SMS.
Então, a gente fez uma campanha na SuperVia, no metrô, VLT, Maracanã, no painel do Maracanã em
todos os jogos aparece isso. Em todas as vias que chegam no Rio, na Nova Dutra e na Ponte. Nos
PMVs da CET-Rio e tambem news letters do Uber. Sempre que tem condição, a gente manda essa
informação.
Bom, a comunicação em números. Só para entender os números da comunicação. Então, são mais
1,150 milhão de perfis seguidores, mais de 7 milhões de perfis atingidos em dias de crise. Em média,
185 posts nas redes sociais. São 7 horas de transmissão ao vivo por mês. A média de 60
comunicados à imprensa por mês. Mais de 560 mil inscritos no SMS da Defesa Civil. Duas salas de
imprensa, uma física dentro do COR e outra virtual, via whatsapp, ambos funcionam 24 por 7.
Isso tudo é o relacionamento com a imprensa. Divulgação da informação pelo twitter, twitter alerta,
facebook e outras redes sociais. E os canais de comunicação, que ainda serão implementados.
A gente está fazendo um trabalho para tentar implementar nos shoppings, em todos os
estabelecimentos comerciais para que eles também possam ser um meio de avisar quando a gente
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entrar em estágio de atenção, estágio de crise ou em outros estágios. Então, a gente está
trabalhando em cima disso.
Então, nos casos de chuva, como o COR opera? Antes do evento, ele comunica sobre a previsão. O
alerta vai lá, começa a estudar o que vai chover e comunica a gente sobre o tempo. A gente
imediatamente solicita os gestores para que eles preparem os recursos disponíveis para aquele
evento que vai acontecer.
Em caso de pré-atenção, quando a gente entra em pré-atenção média,a gente cria um grupo de crise
para que todos já comecem a trabalhar juntos. A partir da confirmação do evento, o metereologista
começa a dar de 30 em 30 minutos informação de como está aquela previsão.
Então, assim, se há uma chegada de um núcleo que está em Sepetiba, ele fala: esse núcleo de
Sepetiba está chegando para entrar na Zona Sul do Rio, ou na Barra, ou na Zona Oeste. Então, isso, a
metereologia tem feito de 30 em 30 minutos para informar para gente.
Os metereologistas mandam essa informação e a gente já tem as áreas de risco mapeadas e começa
a ficar de olho com as câmeras nas áreas de risco, que a gente já sabe que podem acontecer, que são
riscos já identificados.
A confirmação aos gestores e a solicitação de reforço operacional para a pronta resposta. Então, a
gente já prepara, todo mundo fala: olha, já está começando a chover e a gente agora vai começar a
botar as equipes e avisar para as agências que eles tem tomar as operações delas.
Durante o evento chuvoso, a gente fica monitorando os protocolos estabelecidos. Os protocolos
operacionais também são adicionados, todos os protocolos operacionais que a gente já tem e que a
gente foi criando durante as chuvas. Isso vem melhorando. A cada chuva a gente vai aprendendo
qual é o protocolo que tem que acontecer. Depois do evento, a gente vai informando para a
população e vai tentando botar a cidade em normalidade.
Então, essa é a linha do tempo de crise. Eu não vou falar muito, mas já tem tudo isso para vocês no
pen drive e no papel. Em situação de crise, desde 2011, tudo que a gente já teve de desabamento,
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explosão na Praça Tiradentes, atentado na escola, acidentes com ônibus, saqueamento de ônibus,
sequestro de ônibus, queda de ônibus na Avenida Brasil, na Trompowsky.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero lembrar que dia 13 de junho de 2013, eu vi como as
manifestações de junho estão como situação de crise. Hoje é dia 13; e dia 13 de junho foi a grande
manifestação na Rio Branco.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Foi bem no meio da Copa das Confederações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A uma semana da manifestação de um milhão do dia 20 de
junho na Presidente Vargas.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Também toda a maturidade dos grandes eventos. Então,
a gente já fez diversos eventos: Carnaval todos os anos, Ano Novo. Então isso tudo deu maturidade
para o Centro de Operações Rio ter processos bem estabelecidos.
Sobre as principais ações do evento chuvoso de 6 de fevereiro, isso a gente já fez um histórico para
vocês. Para a CPI, que quer enxergar e poder propor alguma coisa, ter essas informações é
fundamental. A gente avisou às 11h33 para todo mundo, para todos os órgãos. Então, às 11h33 a
gente já estava avisando que ia chover. Às 19h37 a gente entra em estágio de pré-atenção média.
A população já estava avisada desde às 11h33. Então, isso tudo foi a sequência de como foi feito, de
quando a gente entrou em atenção, de quando a gente entrou em crise. Quando entrou em crise, a
gente já tinha algumas situações ruins na cidade. O problema da Niemeyer foi às 11h55 e a gente já
estava há quase uma hora em crise. Então, é só para vocês terem a sequência de tudo o que foi feito
no dia.
A mesma coisa em 8 de abril. Está aí bem explicado como foi e como o COR operou com as agências
e com a população durante esses eventos.
O alcance nas redes sociais naqueles dias: em fevereiro, um alcance de 4.755.000 de pessoas no dia
7 de fevereiro. Novos seguidores: 4.708. Nesses dias aumentam o número de seguidores. Publicações
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foram 290. Engajamentos: 54.398. Em abril, foram 7.505.651 pessoas. São visualizações; elas podem
retuitar. Novos seguidores: 12.429. Publicações: 332. Engajamentos: 129.428.
Atenção e crise: só uma ideia de como a gente entrou em crise e como a gente está melhorando todo
esse protocolo de atenção e crise, e diminuindo os parâmetros para poder avisar melhor a
população. Em 2014, a gente entrou 23 vezes em atenção e uma vez só em crise. Em 2015, 39 vezes
em atenção e não teve nenhum dia de crise. Em 2016, 26 vezes em atenção e um dia de crise. Em
2017, foram 23 vezes em atenção e zero em crise. Em 2018, foram 11 em atenção e um em crise.
Aqui, esses 11 nós estamos pegando de agosto até dezembro de 2018. Em 2019, a gente já tem 18
vezes em atenção e três em estágio de crise. Então isso é uma ideia boa para vocês.
Aqui, a gente vai falar só sobre os novos estágios operacionais. Existe um grupo de trabalho que vai
acabar em 30 de julho. Hoje a gente tem normalidade, atenção e crise. A gente está passando para
normalidade, observação, atenção, alerta e crise. Por que isso? Porque assim a gente tem melhor
condição de informar a população. Quando a gente entra em atenção, quando a gente quer avisar
alguma coisa para a população, ou entra em atenção, ou não consegue avisar, eu só aviso que a
gente está com chuva aparente. Hoje em dia, quando eu achar que vai ter uma chuva, eu já vou
entrar em observação. Todo esse trabalho que a gente quer fazer de comunicação – supermercado,
essas coisas – eles vão informar melhor, porque vai ter um estágio informando para a população:
“Pode chover hoje na Cidade do Rio de Janeiro”. Então, isso abre um leque para a gente poder
trabalhar melhor o plano de ação e o plano de comunicação. Está aí como são os novos estágios
operacionais da cidade. Hoje, a gente trabalha muito só com condições meteorológicas e outros
incidentes, e a gente está abrindo alguns gatilhos para esses estágios: eventos, mobilidade, condição
meteorológica, incidentes e desastres, e segurança pública. E, cada um desses vai ter indicadores de
quando a gente tem que entrar, então, isso está sendo trabalhado numa matriz de incidentes, vai ter
pontuação. Se existe a probabilidade de chuva, você já pode entrar em observação. Quando você tem
uma chuva de 5mm, você já pode entrar em atenção. Tudo isso está sendo trabalhado com
indicadores para ter legado.
O SR. JOSE MARCELLO FERREIRA VAIRÃO – Só como informação, a Resolução CVL nº 145 de 11 de
março de 2019. Saiu cortado.
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Bom, vamos lá. Aqui, todas as ferramentas que a gente
tem dentro do Centro de Operações. Isso daí é um geoportal, que é uma situação de visão situacional
de tudo o que está acontecendo na cidade. Depois, nós temos toda a rede de câmeras que a gente
fica...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença do Vereador Paulo Messina.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E, ex-secretário do COR.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – A gente tem todo o sistema de rede de câmeras, que é
da CET-Rio, quer dizer, todo o contrato é da CET-Rio, e que a gente utiliza essas câmeras para poder
monitorar a cidade. A gente também está fazendo um trabalho de tentar trazer câmeras de
empresas privadas para não se ter o custo para a Prefeitura. Essas câmeras, sendo privadas,
desoneram a Prefeitura de manutenção de alguma coisa. Isso é um trabalho que existe em vários
lugares do mundo, Londres, Paris, e a gente já está começando a fazer. Hoje, a gente já conseguiu
500 câmeras nessa metodologia. Isso aqui é um painel de sensoriamento de internet e das coisas,
então, aqui a gente vai entendendo que cada quadrado daquele é um sinal de se a gente tem que
estar olhando, atenção, ou se tem algum problema. Então, verde, vermelho e amarelo são
exatamente um sinal de que a gente tem que observar alguma coisa dali que está fora do normal da
cidade. O ideal é que sempre esteja verde, mas você tem tempo, umidade, tudo o que está
acontecendo na cidade através de sensores e novas tecnologias. Aqui é a gestão de incidentes, então,
todos os incidentes que entram têm criticidade – se é alta, média ou baixa, se é de longo ou médio
prazo. Então, se é um fundamento, é uma coisa de longo prazo. A gente mantém os de curto prazo,
que são o dia a dia da cidade, e não deixa de apagar o de longo prazo, porque pode estar
influenciando na mobilidade ou em alguma coisa da cidade. Isso é um painel que dá o resumo disso
tudo. A gente tem o radar meteorológico, que é fundamental em caso de chuva. A gente tem o
sistema do web-semp do que é do Alerta Rio, então, a gente fica olhando todos os pluviômetros do
Alerta Rio, e tem o bot, que é a informação de tudo que está acontecendo na cidade. É um robô que
você pergunta o que está acontecendo na cidade, e ele vai te dar uma informação de transito, de
mobilidade, de radar. Então, é um robô que está informando isso. Depois, você tem relacionado a
chuvas. Então, aqui, a gente está entregando dentro do pen drive, para vocês, esse b.i., como o link do
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b.i., para vocês poderem olhar o que vocês quiserem, quantos alagamentos tiveram em tal dia, em tal
momento, em tal chuva; a gente estava em atenção; quantas vezes entrou em crise.
Então, tem um link dentro desse pen drive que está fazendo com a url. Vocês podem fazer o que
vocês quiserem, e olharem da maneira que vocês quiserem. Então, a gente também está com
problema de inovação que é importante falar, porque o Centro de Operações, além de estar fazendo
essa operação na cidade, ele é um centro de tecnologia, um centro de inovação.
E a gente está trabalhando muito com a cidade inteligente. Então, a gente trouxe a Academia para
junto, a gente está trazendo o setor privado e as agências que estão fomentando todos esses
trabalhos de cidade inteligente e internet das coisas, para que a gente pense a cidade juntos. Então, a
gente tem desafios todo dia dentro do Centro de Operações. E esses desafios têm que ser pensados
pela sociedade como um todo, e não só pelo Centro de Operações ou por algum órgão especial.
Então, a gente está trazendo a Academia, está trazendo o setor privado e está trazendo as agências
para pensar juntos.
Depois, Programa de Inovação do COR. Então, a gente já fez um desafio com isso, nesse estilo. A
gente conseguiu sair com uma start up que ela botou um sensor no Catete e ela fica com rádio
frequência, olhando a lâmina d’água. E ela mede a lâmina d’água. Então, ela, do poste, tem a visão da
rua, e ela vai vendo o quanto a lâmina vai subindo.
Quando ela chega, sei lá, a 15 cm, uma moto não pode passar. Então, o Guarda Municipal, que está lá,
já proíbe moto de passar; quando chega a 20 cm, já proíbe o carro de passar; quando chega a 30 cm,
já proíbe o ônibus, caminhão. E assim vai, até fechar a via como um todo.
Então, ela é um sensor que foi criado dentro desse centro de inovação e dessa ideia de inovação. Com
as faculdades, alguns são da PUC – a gente pegou algumas empresas que ajudaram a fazer isso. E a
gente está trabalhando em cima disso.
Então, os próximos passos: a gente agora vai ter. Esse sensor está em teste – é importante falar –
mas é uma coisa que está sendo desenvolvida e que pode ser feita para todos.
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Então, a gente agora tem outros novos desafios para esse ano. A gente tem o desafio de mobilidade,
que a gente está botando, e um de comunicação com a população: como melhorar a interação com a
população e deixar que as start ups e a sociedade pensem para a gente e a gente possa fazer.
Busca de soluções para aprimorar monitoramento da intensidade de ventos, também; parceria com a
Hacking.Rio. Então, a gente vai participar de alguns Hacking, Hackathon, Hacking.Rio, para poder
pensar isso. Aplicativos do COR e do IplanRio que estão saindo agora. Então, a gente vai ter um
aplicativo que deve sair daqui a um mês, dois meses no máximo. E ampliação da parceria com o
Waze, que a gente aumentou, que a gente está pegando o histórico deles.
Assim, esse é o workshop que a gente fez o desafio de meteorologia, para entender porque é muito
difícil, às vezes, a gente tem de tomar uma decisão e, às vezes, a gente não tem essa informação
bem consolidada. Então, a gente chamou várias pessoas que entendiam, das faculdades, e fizeram o
workshop.
O desafio do COR, que é esse que aconteceu com a Smart City e Smart People. Tem a instalação, ali,
do sensor no Catete.2
As parcerias que a gente já fez, a gente já fez parcerias com a NASA, C40, com o BID, com o Banco
Mundial, com a Rockfeller. Então, vários parceiros que foram feitos durante esses anos do COR.
Aí, são os prêmios que o Centro de Operações já ganhou, como experiência inovadora. E, aqui, a gente
vai – algumas sugestões que a gente pensou para passar para vocês como recomendação, ou como
vocês pensarem. Então, algumas coisas que a gente fez de um brainstorm e que a gente ... Não,
então, vai lá, volta, não, não. Passa a primeira. É porque eu troquei. Vai. Não, passa. Não, passa, passa,
passa para frente. Só troquei.
Então, tenho o aval do Chefe do Executivo para solicitações das agências municipais, quer dizer, o
Chefe do Executivo tem que ter o aval para que todas as agências possam atuar e saber que aquilo
ali é uma decisão de governo e não uma decisão do Centro de Operações ou do Chefe do Executivo;
continuar operando a Cidade de forma completa; interação e integração direta com as agências
municipais, estaduais, federais e privadas. Isso tudo são coisas importantes para o Centro de
Operações funcionar. Nós, o tempo todo, temos que fazer integração com outras agências. Às vezes,
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o Metrô mudou o diretor, eu tenho que ir lá, conversar e explicar para ele por que é importante ele
ficar dentro do Centro de Operações. A Linha Amarela está brigando com a Prefeitura e você tem que
explicar que aquilo não é uma coisa que influencia, que precisamos dela para ficar dentro do Centro
de Operações. Isso tudo são relacionamentos que temos que fazer com todas as agências, seja
estadual, municipal e federal ou privada. Eu tenho a lista, essas são recomendações e depois vocês
podem dar uma olhada, se quiser entrar em alguma, mas uma que é importante e já conversamos é
sobre concurso para meteorologista. Os meteorologistas do Alerta Rio são contratados e acho que
ter um concurso e ter um meteorologista, já que vai ter mudança climática, acho que fazer um corpo
dentro da Prefeitura, talvez, seja uma coisa boa.
Então, isso é o que realizamos, resolvemos colocar esses slides aqui de operações de rotina da
Cidade, emergências... Pulamos as recomendações. Mas é a mesma coisa, depois vocês podem ler. O
que realizamos desde que entramos na volta da Casa Civil, levamos o call center 1746 para dentro do
Centro de Operações e isso foi importante, porque quando entramos em estágio de atenção eles
param e começam a receber informações de emergência e crise e todo o hub do 1746 que atua hoje
trabalhando para tentar entender as demandas do 1746, eles se viram na hora de atenção e
emergência para o Centro de Operações para atuar na crise ou emergência; fizemos um programa de
cuidar da Cidade que apoiamos no começo; o painel de operações; criamos alertas automáticos
através de vários sensores, que são aqueles verdes e vermelhos que falei; o Plano Verão que
montamos em 2018 e 2019 e que está aí disponível aí para vocês. Em andamento, estamos com
novos estágios operacionais que em julho devemos entregar; transporte público; Centro Integrado de
Mobilidade Urbana – CIMU, porque temos que pensar como é a origem e o destino de alguém que vai
sair de algum lugar e ir para outro lugar através de uma rede de transporte, antigamente tinha o Siga
Viagem... Então, o plano de contingência... Se parar a Linha 4 do Metrô na Barra, como as pessoas
chegam à Barra? Como se sai da General Osório, se hoje só se sai pela Linha do Metrô? Hoje, você só
sai pela linha do Metrô. Como você chega ao BRT para continuar sua viagem? Isso tudo tem que ser
pensado. Montamos um Centro Integrado de Mobilidade Urbana dentro do COR. Estamos melhorando
os processos operacionais. Também estamos melhorando os indicadores que estamos fazendo para
ter essa condição de melhorar todos os estágios da Cidade.
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Na sala de operações, conseguimos retornar com a Light e a Cedae que não estavam; isso é
constante e toda hora tenho que fazer esses relacionamentos. O ponto focal da SME... Colocamos a
SME lá dentro porque é fundamental, porque ela visa às escolas, então, hoje, ela fica do lado da
polícia militar e quando tem alguma operação ela é avisada e também avisa a diretora da escola. Isso
foi importantíssimo. Agora, estamos trabalhando com elas para elas disseminarem os estágios
operacionais para a criança saber o sinal, saber o que é estágio de atenção para chegar a casa e falar:
Pai, estamos em estágios de atenção, temos sair de casa, ou não sai de casa. A própria criança vai
começar a entender isso para poder levar para o futuro, para ser um legado e ela mesma ensinar ao
pai e aos parentes. Depois, os novos protocolos emergenciais, treinamentos que precisamos ter
sempre porque aquilo ali é constante e temos que treinar as pessoas em operação e, depois,
integração com as escolas como falei.
Também melhoramos o SMS e a Defesa Civil, as redes sociais, novos canais de comunicação que
estamos tentando fazer e comunicados virtuais de emergência. Estamos criando no Facebook um
bot também, igual do Telegram para a Doutora Rosa não... Do Telegram, mas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bot no Telegram?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É. E, agora, vai ter no Facebook. E, aí, a gente está
ampliando os canais de comunição com shopping center, supermercado, TV por assinatura. A gente
está tentando fechar com a NET, uma coisa bem legal. Quando você abrir a NET, ali onde está aquela
abertura que ele pergunta “cinema”, se você quer ver alguma coisa, lá, se tiver em estado de atenção,
a gente está tentando com que entre ali e fique “estado de atenção”. Se você está... E eles têm a
localização de onde ele está na casa. Então, olha, do lado da sua casa tem vários bolsões. Então, isso
é um trabalho que a gente está tentando fazer junto com os estágios da NET. Bom, a gente, também,
está fazendo uma parceria com os escoteiros, para trazer os escoteiros e eles podem ser...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Começou com aquecimento global e terminou com
escoteiro, caraça, mané. Pelo amor de Deus!
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, a gente está acertando com o presidente dos
escoteiros, porque eles são pessoas importantes para divulgar e informar. Então, a gente vai dar o
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aplicativo do COR para eles, para eles poderem fazer informação. Porque a informação deles é muito
fidedigna. Eles estão é para isso, eles são voltados para isso. Então, é uma coisa que a gente está
fazendo. E aí a gente tem os grandes eventos. A gente trouxe o planejamento dos eventos para
dentro do Centro de Operações, para poder planejar o planejamento operacional. A gente está
fazendo integração de todos os eventos, com todas as agências. Carnaval de rua e Réveillon, que a
gente já realizou, e a câmera de 360 – que a gente tem uma câmera no carro em que a gente olha e
vê 360, vai para o local e vai dando online o que está acontecendo naquela situação, que a gente está
lá como campo. Em andamento, a gente está com o evento de grande porte, Copa América, Rock in
Rio e Pan-American Master Games, em 2020. É inovação e resiliência que a gente tem aí. Isso é o
desafio com a oportunidade de inovação, o comitê de inovação, e aprimoramento das previsões
meteorológicas. Isso foi realizado. E o que está em andamento é o LabGov, em que a gente cria um
grande laboratório de governo para a Cidade Inteligente; aplicativo do Correio da Iplan; sirenes
móveis – a gente vai fazer com que toque a sirene dentro do aplicativo da pessoa e aí, depois, se
quiser, eu mostro para vocês como é que vai ser; e a resiliência urbana, que a gente está trabalhando
em resiliência. Então, está pegando todo o projeto de Rio Resiliente, fazendo check list, e tentando
entender o que a gente já fez, o que não fez e o que tem para fazer a curto, médio e longo prazo.
Análise de dados, também, a gente começou a criar análise de dados para fazer b.i., aquele enguiço
mecânico. Esse b.i. que eu estou deixando para vocês. Tudo isso são análises de dados. E, depois, a
gente está em andamento com parcerias internacionais, para fazer inovação, ampliação da parceria
do Waze, novo Geoportal – que a gente está moldando o Geoportal, que é aquela camada de visão
situacional, e novas tecnologias para a previsão do tempo. Bom, vai lá. Acabou, é isso. Desculpa esse
tempo, mas acho que era importante para se balizar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sem dúvida alguma, Alexandre, foi importante. Queria
registrar e agradecer a presença da Vereadora Teresa Bergher, que é muito mais do que uma
suplente desta CPI. É membro honorário titular desta CPI. E passar à fase das perguntas e conversas.
Já agradecendo, inclusive, essa apresentação muito boa, de uma série de questões que vocês
estavam apresentando, aqui, e agradecer muito com relação a isso. Bom, eu vou começar a fazer
algumas perguntas aqui, mas, a qualquer momento, posso ser interrompido para suas perguntas
serem feitas – Renato Cinco, Teresa Bergher e Rosa Fernandes, os que estiverem aqui. Tinha uma
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série de perguntas sobre a estrutura que ficaram, mais ou menos, respondidas ali. Se possui
estrutura de cargos própria, já verifiquei que houve a criação de uma estrutura, agora, em agosto
2018. Mas não existiu, ainda, concurso público específico e vocês, inclusive, tem até sugestões – eu vi
lá no final –, além de meteorologista, de uma série de cargos... Isso, analistas operacionais, analista
de crise e etc., mas não houve concurso, ainda, para o COR. Aqueles outros servidores nomeados são
deslocados de outras de outras secretarias, são nomeados diretamente?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. Aqueles servidores, aqueles nomeados, são do
contrato de gestão de serviço. Então, ele vem do contrato de gestão serviço desde a inauguração do
Centro de Operações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem. Como é que vocês estão pensando, porque essa é
uma questão: como garantir que esse conhecimento acumulado pode ser transmitido aos novos que
chegam? Como é que vocês pensam isso e se tem uma alta rotatividade desses funcionários? Como
é a questão da rotatividade deles?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, isso é excelente. Exatamente quando a gente
pensou em criar essa estrutura foi exatamente por causa disso, para a gente começar a ter uma
estrutura na prefeitura e que possa fazer um legado de pessoas da própria prefeitura poderem
começar a aprender isso e isso virar uma coisa futura.
Muitos de nós já estamos numa idade em que, daqui a pouco, estaremos nos aposentando. Então, a
gente tem essa preocupação de treinar pessoas, começar a fazer concurso para que as pessoas da
própria prefeitura assumam porque é um equipamento muito recente. Então, assim, é fundamental
que isso comece a ser constituído, que se comece a ter pessoas da própria prefeitura aprendendo
isso. Por isso a recomendação de concurso público e que possam aprender com quem está lá por
todos esses anos e começar a ter uma nova geração de pessoas trabalhando no Centro de
Operações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Houve uma redução de 138 para 98 entre o que era a
estrutura de 2014 a 2018. Isso foi uma necessidade de redução de custos? É isso?
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. Isso foi a estrutura que a gente pegou. Todas
aquelas pessoas que estavam dentro do contrato, a gente pegou e tirou. Elas eram estratégicas
dentro do contrato, mas, era para o contratante. Ele é que tinha que começar a ter aquele
conhecimento. A empresa precisava ter um conhecimento do Centro de Operações. A gente tira, bota
para a estrutura e, agora, a gente está começando a trabalhar em cima dela.
Então, todas aquelas pessoas que estavam lá, as 98 que estavam dentro... Tinha umas 138. Dessas,
40 foram para a estrutura da Administração.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São aqueles cargos de assistente, etc.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim. De comunicação, de coordenação…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, entendi. Então, na verdade, quando a gente pega a
estrutura... Porque eu tinha entendido que era de 138 no total e tinha caído para 98.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. Exatamente na época, ele transforma e a gente
passa de 98 e os 40 estão aí dentro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, os 40 estão nesses novos cargos...
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim. Não teve nenhuma perda.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Compreendido com relação a isso.
Vocês acham que esse é um número suficiente ou há déficit? Como é que está a avaliação de vocês
do ponto de vista – e aí eu estou pensando não só nos 40 cargos, mas, também nos 98 – sobre se
esse é o tamanho, em ordem de grandeza, necessário para o COR. Qual é a avaliação de vocês?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Vereador, eu acho que a gente hoje pensa que isso é o
suficiente, mas, eu acho que o Centro de Operações está sempre melhorando. Então, a gente, por
exemplo, criou um planejamento agora, criamos inovação. Então, a cada temporada, a gente vai
entendo e, talvez, tenha que se ir aumentando essa estrutura.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E como vocês estão enfrentando a presença de órgãos lá
dentro nos pontos focais? Por exemplo, você falou da SME, mas, à frente, é possível que entre a SMS
também, a Secretaria de Saúde por causa das clínicas?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim. Também. A SMS está lá dentro, mas, na parte de
epidemias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quer dizer, na parte de epidemias e não no geral.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Ela está constantemente falando com o Subsecretário
Doutor Mário e com todo mundo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro!
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Mas, eu acho que hoje a gente trabalha bem com esse
número de pessoas. Reduzir é ruim, mas, se hoje...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não. Não queremos reduzir não.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Reduzir é ruim, mas, hoje é o suficiente. Contudo, eu
entendo que se vai precisar sempre estar pensando e refazendo isso e ir tentando pensar numa nova
estrutura. Como eu falei, nada impede que o meteorologista entre dentro dessa estrutura depois. São
coisas que têm que se ir acrescentando e sendo vistas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
Tem uma coisa que tem preocupado muito a gente e, na verdade, a gente fez até um esforço e
apresentamos, fruto dessa CPI, um PDL, que foi votado em primeira votação, mas não precisou ser
votado em segunda, que vocês acabam de voltar agora para o Gabinete do Prefeito. Porém, há uma
coisa que tem preocupado muito essa CPI que é a questão da descontinuidade administrativa. A
gente queria tentar conversar um pouquinho sobre isso.
O Centro de Operações, desde que foi criado, esteve localizado na estrutura da Seconserva, depois da
Seop, da Casa Civil, voltou para a Seop e, agora, está no Gabinete do Prefeito. Como é que vocês
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avaliam essas sucessivas mudanças do COR dentro da estrutura da prefeitura? Isso acaba tendo
reflexos na operação da cidade? Qual é a avaliação de vocês? E, aqui, numa tranquilidade, qual seria o
local em que, de fato, o COR deveria estar localizado administrativamente com algum nível de
permanência administrativa para isso?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Bom, o COR começou no Gabinete do Prefeito em 2010.
Ele era ligado ao Gabinete do Prefeito e, depois, ele foi para a Conservação, quando o Osório entrou
na Secretaria de Conservação, e foi para a Conservação.
Eu entendo muito, assim, que a gente precisa estar num local que seja matricial, que você consiga
enxergar todas as agências matricialmente, porque você é um integrador. Então, uma secretaria, ela
não consegue fazer com que as outras se aderem se você não estiver numa visão de planejamento
ou matricial.
O gabinete do prefeito, eu entendo assim, que ele é, ali é um lugar importante para ficar. Se a Casa
Civil também foi um lugar ali que era de planejamento, que é bom, mas eu acho que o gabinete do
prefeito, ele está muito diretamente ligado ao prefeito.
Então, quando entra em crise, eu ligo para o prefeito. Eu não ligo para o secretário da Casa Civil, ou
ligo para outra pessoa. Além disso, se você está na secretaria... Numa secretaria da Casa Civil, alguém
pode entrar ali e querer mudar tudo. Do lado do prefeito, é eleito pela população...
Assim, o Centro de Operações, ele está muito estratégico. Por ser novo, a dimensão da estratégia
dele ainda não é captada por todo mundo, mas eu entendo que é fundamental. E quanto às
mudanças, elas atingem sempre que for... Qualquer mudança, ela é ruim para qualquer
administração. Se você tem um projeto e vai mudando, ela é ruim. Mas eu acredito muito que...
Assim, no gabinete do prefeito, a gente está bem localizado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aqui... Não decorre daqui nenhuma pergunta também, mas
que... Até para não deixar vocês, e, especificamente, você, Alexandre, numa situação difícil, a gente
verifica também que na gestão Crivella houve uma descontinuidade também naqueles que são
nomeados para chefia do COR, não é?
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O senhor era chefe, lá em janeiro de 2017, mas, depois, por seis meses... Mas aí fica o Marcos
Landeira, que é policial civil. Depois, exonera o Marcos Landeira dois meses depois. Depois, tem
Rodrigo Bissoli, que fica... Ah, não. Mas aí é no mesmo dia. Depois o Guilherme Lima, quatro meses. O
Rodrigo Bissoli volta, fica sete meses. Agora, o senhor novamente. E esperamos que bata o recorde,
consiga bater um ano, não é? Pelo menos não é um mês. Porque nenhum deles ficou mais de um
ano, nãoé? Nem um ano, não é? Isso é... A impressão que dá é que o governo Crivella tem hora que
parece que não sabe o que fazer com o COR e nem exatamente qual é o perfil que vai dar para isso,
não é?
A gente está torcendo aqui agora, o mínimo de... Não, está torcendo para que isso pare, porque, na
certa, isso prejudica o funcionamento do Centro de Operações.
A gente está aqui na torcida para que isso aconteça. Não vou pedir para o senhor comentar, não, para
não o deixar numa situação delicada, mas fica aqui o registro. Não só a mudança de secretarias, mas
também essa descontinuidade, do ponto de vista do cargo de chefia, é algo que salta aos olhos e,
certamente, irá no relatório dessa CPI, como uma recomendação de que a gente precisa tal qual...
Muitas vezes o time de futebol precisa de alguma continuidade. Não precisa ficar mudando o técnico
toda a hora. Vai dar errado nessa história toda que está colocada.
Estou terminando algumas perguntas aqui à medida que vocês passarem.
Bom, o retrato que acabamos de fazer sobre a descontinuidade administrativa do COR, significa que
entre um verão e outro havia mudança de chefia, havia mudança de secretaria. Isso afetou a revisão
dos planos de prevenção, como o Plano Verão? Como o COR garantiu que as boas e más experiências
da atuação de um ano fossem repassadas para o ano seguinte?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Tá. Então... É... Tudo... Esses planos e todos os protocolos,
eles vêm desde 2010. Você tem o Plano de Gerenciamento de Crise, você tem o Plano de Operação,
você começou com o Plano Verão, porque, quando chega em julho, a gente começa a estudar o que
vai acontecer em outubro.
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Então, você junta todas as agências, começa a olhar onde tem alagamento, onde tem bolsão, onde
houve área de risco, e, a partir disso, você elabora protocolos. A gente tem aqui algumas... Protocolos,
que foram elaborados no Plano Verão e que já estão sendo elaborados para esse próximo verão.
Então, aí diz onde é o local, como é o problema, qual é a consequência, como é o plano de
contingência, quem tem que atuar. Então, isso tudo, ele vem melhorando. A gente vem a cada ano
melhorando...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Sim.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – E isso é documento, isso é legado que fica para o futuro.
Então, a ideia é exatamente deixar todo esse legado, essa documentação e tudo isso para que essas
novas gerações que a gente está pensando para o futuro possam trabalhar em cima disso e a gente
ter algo mais estabilizado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me perguntar outra coisa. Essa descontinuidade
afetou também o conjunto de funcionários do COR ou há uma... Porque eu sei que tem a história que
o senhor estava falando agora, que tem alguns, inclusive, já em idade próxima, pelo menos com
desejo de se aposentar, se a reforma da previdência não for aprovada, não é, essas coisas todas.
Amanhã temos greve geral, mas com relação a essa questão das mudanças, há a descontinuidade
também dos trabalhadores do segundo escalão, no terceiro escalão do COR? Houve esse tipo de
descontinuidade também?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, assim, não houve uma descontinuidade grande...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Grande parte dos trabalhadores são trabalhadores que estão
lá há já alguma quantidade de tempo.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – A maioria já tem um bom tempo trabalhando lá...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguns até aos oito anos...
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso. Isso é importante porque é o histórico do passado.
A gente também conta com todas as agências que estão lá, e que elas têm os trabalhadores, e
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muitos deles estão lá há muito tempo, mas qualquer descontinuidade que aconteça num momento
em que você tem, de uma pessoa que tem um histórico e saia, você tem uma perda de
conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E tem descontinuidade da pessoa que representa o órgão lá?
Porque, aí, é que vai do outro órgão, por exemplo, da Comlurb, Defesa Civil, Rio-Águas, Geo-Rio, etc.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado
muito para que as pessoas... Botem pessoas para tomada de decisão. Alguém que tenha condição de
tomar uma decisão ali ou ser um cara operacional, que possa ligar para uma gerência e avisar.
Porque, se botar alguém que não faz nada, a gente tem esse problema de continuidade. E isso é uma
coisa que, é um trabalho que tem que ser feito.
E talvez, é importante essa estrutura de concurso de a gente pensar também essas pessoas que
conheçam a prefeitura com uma visão global, que um cara que possa... Que possa ele saber: “Aquele
cara é da Conservação e ele conhece a Conservação, mas ele tem uma visão operacional”. A gente
tem treinado isso. Então, a gente tem uma sala de treinamento em que o cara da Light vai lá e explica
como é uma média tensão, como é uma baixa tensão. É óbvio que o cara não vai saber, ser
especialista, mas ele tem uma ideia de todas as regras gerais do que tem lá. Então...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fiquei pensando aqui, não tinha conversado com ninguém,
nem é sugestão da Assessoria, mas da mesma forma que as secretarias têm os agentes de
orçamentos, os APO, de planejamento e orçamento, alguns determinados órgãos deviam ter uma
relação com o COR nesse sentido, né.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – De agente operacional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Talvez até... É, algum agente operacional, que seja um agente
operacional que já tivesse, inclusive, essa tarefa específica de estar no COR. Pode ser uma ideia, de
tentar fazer essa relação, porque essa ideia, para o orçamento, é necessária. Ou seja, então, na SME
tem alguém lá que tem ligação direta com... Na função dela, é ligar com a Secretaria de Fazenda.
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Neste caso, do ponto de vista operacional, vocês estão cumprindo essa função que a Fazenda faz do
ponto de vista orçamentário. É uma ideia que apareceu aqui agora imediatamente.
Vereadora Rosa Fernandes, quer fazer as perguntas sobre orçamento? Porque eu acho que...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, eu tenho algumas dúvidas também, antes de falar do
orçamento.
Cardeman, o que aconteceu na última chuva, já que vocês são do órgão que faz a integração, o
chamamento de todos os órgãos da prefeitura, o que aconteceu nesse chamamento, que os órgãos
não responderam com a velocidade que se imaginava ser importante ou necessária para que as
coisas tivessem um pouco mais de agilidade e menos transtorno?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – O que a gente... O papel do COR é realmente chamar e
fazer essa integração. A gente mostrou ali, às 11h35, a gente já estava avisando as...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Às 11h35 da manhã?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É, a gente avisou a todas as agências. Na verdade, as
agências têm a sua operação, cada uma tem a sua operação. A Conservação monta operação dela, a
Comlurb monta sua operação, e a partir disso eles vão fazer toda essa ação. O Centro de Operações
tenta fazer essa integração, entender o que é, então, identificar onde está o problema, “Aconteceu um
alagamento agora em tal lugar, manda as pessoas lá”.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ou seja, você fez o chamamento às 11h30 da manhã, mas
eles não responderam.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Há aqui uma sequência, Vereadora, às 11h45 – estou
falando de 8 de abril...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor está falando da chuva de abril, não é isso?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim. Às 11h09 a gente informou que iria ter chuva, o
Centro de Operações Rio (COR) informa sobre reforço operacional e recursos disponíveis e inicia o
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envio de um comunicado para a população. Às 14h47 a gente abre um estágio de pré-atenção. A
gente tem um grupo de pré-atenção, e avisa a todos os órgãos para entrar em pré-atenção.
Basicamente, a gente avisa que pode entrar em atenção a qualquer momento. A gente começa,
então, a alertar, a intensificar a informação de como vem a chuva. Depois, das 14h45 em diante, a
gente reforça o operacional aos órgãos.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não foi mais lento do que deveria? Você diz aqui que os
primeiros registros de chuva começaram às 17h15. Só às 20 horas vocês solicitaram o fechamento da
Niemeyer. Mas, ainda assim, nesse horário, os órgãos não estavam nos locais que deveriam.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Há um dia também em fevereiro, Vereadora.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Há um registro aqui do passo a passo de cada um, do que
vocês fizeram. Eu ainda não consegui digerir e nem entender o porquê dessa demora entre um alerta
às 11 horas e só ver o pessoal efetivamente nos locais a partir das 21 horas. Ou seja, o que aconteceu?
Porque isso nunca aconteceu!
O SR ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É. O que acontece...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Está bom, Cardeman, eu acho que você vai ter dificuldade
de explicar. Tudo bem. Vamos lá, vamos seguir.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, o que acontece...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vai explicar? Consegue?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – O que acontece é o seguinte: A gente tem o Alerta Rio
que vai dando a previsão da chuva. A chuva de verão é uma chuva que aparece, às vezes, do nada. Há
aqui imagens que mostram que, do nada, ela vem e aparece o núcleo em determinado local. Essa é
uma coisa que a gente precisa melhorar muito. Por quê? Se a gente sabe onde é, eu posso pegar
aquela gerência e ela estar localizada. Quando eu falo que vai chover na cidade inteira, a logística é
muito ruim.
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Essa é uma coisa, e coloquei ali que a gente precisa muito melhorar na meteorologia, ou seja,
melhorar os índices de precisão da meteorologia. Se eu sei que vai chover em Irajá às 11 horas, se eu
sei isso às 11 horas... Porque eu não aviso o que eu avisei, que às 11 horas iria chover em Irajá, porque
aí o cara da gerência de Irajá poderia ajudar.
Eu acho que a gente poderia trabalhar muito nisso, ou seja, em inovação, e tentar melhorar toda essa
previsão porque isso vai melhorar muito a cidade. Nos Estados Unidos, a pessoa avisa 15 dias antes
que haverá um tufão, mas é mais fácil...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você está querendo dizer que das 11 às 21 horas eles
tiveram dificuldade de se deslocar para algumas áreas sobre as quais vocês tenham sinalizado? Ou
vocês não sinalizaram?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Nada?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. Em algum momento a gente diz: “Vai chover na
cidade.” E aí cada um vai se preparar...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – As equipes estariam, mas, na verdade, tanto a Comlurb
quanto a Conservação tinham meia dúzia de “gatos pingados”, o que significa que eles não
convocaram o povo deles para trabalhar, apesar do alerta.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Eu não posso responder pela...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É por isso que eu estou dizendo: deixa, vamos seguir em
frente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há aqui uma questão de fato, ou seja, quando a gente fez a
pergunta, o Centro de Operações Rio, respondendo ao questionário... A gente estava preocupado em
saber se existia algum tipo de plano de resposta operacional integrado. Aí, a resposta que veio de
vocês: “Cada órgão da Prefeitura tem o seu próprio plano de contingência para condições específicas”.
Após mais um trecho, dizem: “... O Centro de Operações integra a maioria dos planos operacionais”.
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Porém, não há um plano integrado de fato. Vocês monitoram e tentam conectar o plano de
contingência de cada órgão.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Na verdade, existe o plano operacional de cada órgão. É
o operacional deles, são eles que têm os recursos, os equipamentos e os agentes que vão tomar a
decisão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você só monitora?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Eu só monitoro. Eu não opero, não faço ação.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, Cardeman, já que você monitora – e é isso que eu
quero entender –, você não percebeu que às 19 horas ainda não havia equipes nas ruas?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, a gente estava lá dentro monitorando e pedindo.
Muitas equipes não chegaram ao local. É o que eu falo da logística, porque, às vezes, ele está em
Ramos e não consegue chegar...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ele não consegue chegar porque ele não tinha caminhão
para se deslocar, não tinha ônibus para levar pessoal e não tinha pessoal lá chamado para poder ir
para a rua. Isso todo mundo sabe, não é novidade. Então, na verdade, eles não levaram a sério, ou
não se mobilizaram, ou não tinham condições, ou alguma razão que fez com que cada um desses
órgãos que receberam alerta do COR não se mobilizasse para, efetivamente, estar pronto para se
deslocar, seja lá para onde for.
A segunda pergunta que eu queria fazer: você faz uma afirmação que comunicação é fundamental, e
acho que ninguém aqui tem dúvida disso, principalmente no trabalho que vocês desenvolvem. Você
diz que 1,150 milhão de pessoas acompanha as redes, mas nós temos mais alguns milhões aí que
não acompanham as redes sociais. Eu senti que não teve o apoio ou não teve a divulgação para a
mídia daquilo que era necessário.
Tem algumas coisas que são tão simples e básicas que eu também não consigo entender muito. Por
exemplo, vocês não têm uma página?

A2-0556

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Temos uma página na internet.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que vocês têm que divulgar é a página, porque aqueles
que não acessam porque não têm estado na rede social, se ele quiser de deslocar para algum lugar,
ele pode entrar na página do COR e saber, verdadeiramente, o que está acontecendo na cidade.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, a gente tem a página, divulga. Em todo jogo no
Maracanã tem a página do COR sendo mostrada e informando...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas não é suficiente. Em vez de estar investindo em
propaganda que não são tão precisas, podiam...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É verdade. Está aí uma boa coisa para o uso daquela agência
de propaganda.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Teve uma que foi muito mais assistida e aplaudida do que a
da televisão.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Mas, Vereadora, a gente manda três boletins por dia para
a imprensa, para eles comunicarem essas situações, então, assim...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu acho que precisa ter um pouco mais de independência
de vocês para não dependerem da imprensa, para não dependerem de ninguém. Quer dizer, se a
população levou tempo para entender que existe o 1746 – apesar de que, hoje, não se respeita muito
o 1746 –, mas as pessoas sabem que existe o danado desse número. Tem que saber que o COR é um
órgão que pode dar a elas as informações que precisam antes de saírem de casa.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, a gente está montando, agora, também, um
aplicativo do COR que é fundamental, e a gente quer divulgar isso para que as pessoas baixem o
aplicativo. Só que é fundamental que elas baixem o aplicativo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Sim, mas, para isso, é preciso divulgar.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – E com esses um milhão e pouco, a gente já vai divulgar.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E o Uber, vocês não jogam para o Uber?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Estamos. A gente mostrou ali.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É que você não falou em Uber, mas em táxi.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Mas a gente mostrou, depois, que a gente manda esse
SMS do alerta; também vai para o aplicativo do Uber.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, assim, você falou no global daquilo que vocês
entendem de demanda; mas vocês têm essas demandas regionalizadas?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Como assim?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês têm o estudo delas regionalizado?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, a gente tem o estudo pela região e qual é o ponto
crítico por região. Então, se é um plano operacional por região... Eu deixei os planos aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é uma ficha, são fichas operacionais, não é isso?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai lugar por lugar.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – E, em cada lugar, cada um tem o seu plano operacional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas acho que ela está perguntando sobre a ocorrência...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Sobre as ocorrências, se você tem esse relatório
regionalizado.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Tenho. Eu tenho gestão de incidente e tenho tudo por
bairro, qual bairro...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – As coisas que são recorrentes, não é?
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você tem como mandar para a gente?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Tenho. Acho que tem um que a gente mandou no pen
drive já o B.I. com alagamento, já foi entregue isso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Está no pen drive, ok.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está nesse pen drive que você entregou ou em algum
anterior?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Nesse aí. Se não tiver alguma coisa, a gente pode
entregar, não tem problema.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem aqui um levantamento entre a LOA e efetivamente o
que vocês gastaram. De 2012 a 2019. Em 2012 foram R$ 22 milhões. Vocês tiveram um acréscimo de
4% no final do ano. Quando chega em 2018, aí vou em 2013 mais 16%, em 2014 menos 8%, 2015
mais 7%, 2016 menos 0,4%, 2017 mais 21%, 2018 menos 65%, 2019 menos 43%. Você tem noção
disso?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, o que eu tenho aqui é que, em agosto de 2018,
quando eu retornei, a gente pegou todo o pessoal que tinha dentro do contrato e botou para
administração pública. Então, a gente criou o cargo de DAS.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas eu não estou falando de cargo não, eu estou falando
de despesa, de gasto do COR.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN –– É porque tudo isso está num contrato de serviço. E
todas essas pessoas – as 40 pessoas – que estavam dentro desse contrato elevaram o contrato.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, não, mas isso não faz referência às 40 pessoas que
estavam contratadas. Você não pode ter gasto R$ 12 milhões em 40 pessoas. É o orçamento do COR.
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, o orçamento eu não sei. Você sabe?
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Boa tarde a todos. Meu nome é Raimundo. Eu dou uma olhada no
orçamento, mas, na verdade, o orçamento do COR... O COR não é uma unidade orçamentária. O
orçamento do COR é gerido pela Casa Civil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas tem o PT do COR.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Mas ele é gerido pela Casa Civil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Sim, mas tem um PT do COR.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Exatamente.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que a gente está falando é isso.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Nesse PT, a gente paga exatamente o consórcio que faz a gestão do
COR, que tem a fatura do COR, que é a fatura de conta de custo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Quem é o consórcio que faz a fatura?
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – São três empresas. É um consórcio que ganhou uma licitação, que já
está lá há bastante tempo, no quarto ano, já deve estar para renovar daqui a pouco, e eles é que
fazem a gestão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O consórcio é Masan e quem mais?
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – IPS.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – IPS.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – São três empresas. E Setting.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – “Sete” é o nome da terceira empresa ou são sete empresas?
É porque eu fiquei na dúvida mesmo, o nome da empresa é Setting? Ah tá, Setting Tecnologia, então
são essas três empresas. Isso respondeu a sua pergunta, Vereadora.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na verdade, eu queria só entender se eles sabiam do
tamanho da redução que aconteceu em 2018 e 2019, porque é muito maior do que eu poderia
imaginar.
Hoje, eu peguei os dados e fui calcular, fazer o percentual disso e fiquei assustada. Reduzir 65%
daquilo que está previsto na LOA, na verdade, é uma redução significativa. Acho que toda essa
estrutura que você clama e aponta como importante para modernizar, para ter agilidade, para poder
chegar na ponta para você poder articular, para você poder divulgar, para poder a população saber o
que está acontecendo.
Você precisa de dinheiro, essas coisas custam caro. Saúde custa caro, educação custa caro,
modernizar equipamento custa caro, essas coisas custam dinheiro. Não adianta a gente criar um
modelo se não tiver investimento nele.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Vereadora, deixa eu só explicar um pouco do histórico.
Quando eu fiquei em 2017, houve uma redução linear de 25% para todo o... A Vereadora Teresa
estava junto, e isso foi reduzido, os 25%. Na verdade, o Centro de Operações reduziu 24,3% daquela
linear.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas isso foi em 2017.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Eu estou dando só um histórico do que eu sei. Saí em
junho.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Quem mandou você sair?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tiraram o dinheiro todo do COR.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Saí em junho. Quando eu voltei, agora em agosto, tinha
um valor mensal. Porque o único contrato mesmo que a gente gere lá é esse de serviço, consórcio. A
gente tem uma conta da Light que a gente conseguiu reduzir porque a gente botou placa e led. Então,
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reduziu de 90 para 60 mil. Fizemos reúso de água, fizemos algumas coisas para tentar reduzir. Mas
esse é o único contrato que eu sei que a gente gere ali.
Quando eu cheguei, em agosto, a gente fez algumas mudanças. Então, eu lembro que pagava R$ 1,8
milhão por mês. A gente pegou e jogou as pessoas para o DAS para montar a estrutura e pegou
algumas pessoas que eram estratégicas para poder botar lá. Isso reduziu para R$ 1,500 milhão a
menos. Quando a gente fez, nessa redução linear que eu fiz em 24,3, eu também tirei muita coisa que
era administrativa. A gente tirou comida que era dada para os funcionários que ficavam lá porque
quando o Centro de Operações Rio nasceu, em 2010, não tinha restaurante em volta. Então, à noite e
de manhã, as pessoas não tinham onde comer, por isso a gente colocou. Quando começou a ter
restaurante em volta, a gente falou: não faz sentido hoje você pagar comida porque... Então, a gente
tentou tirar muito do administrativo e deixar a inovação. Hoje eu trabalho muito com alguma coisa de
inovação. Eu reduzi um pouco de... Mas a gente tem procurado manter o valor de inovação e toda a
parte operacional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora sou eu tentando entender também usando os
números. É aquela coisa do professor de História que está tentando entender de orçamento. Em 2017
vocês tiveram empenhados R$ 23,280 milhões. Em 2018, de empenhado, só R$ 7,200 milhões. Essa
diferença de R$ 23 milhões para R$ 7 milhões é muito grande. Eu estou tentando entender: isso é só
a questão do pessoal, das 40 pessoas? Porque eu entendi a história de que, se as 40 pessoas
estavam no contrato e agora são DAS, elas podem estar contabilizadas... Embora eu imaginasse que
isso é tudo, pode ter sido uma diferença disso.
Mas o que parece, o que salta aos olhos é que, quando eu olho para o empenhado, é uma diferença
muito grande entre o que eu vi em 2017, que é quando já teve o corte – embora o corte, nesse caso
aqui, nesse programa de trabalho, na verdade mantenha o limite desde 2012, 23, 27, 25, 23, 22; em
2017 volta para 23. Está normal, mas quando eu olho para 2018 é que fico espantado. Eu queria
entender isso.
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, Vereador. Eu prefiro pegar o pessoal de orçamento
que faz isso porque não é o COR, é a Casa Civil que faz esse orçamento. Pegar uma pessoa da Casa
Civil e aí ela explicar, porque a gente não sentiu nenhum corte.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não teve corte no trabalho de vocês?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Dentro do nosso trabalho... Então, eu tenho que entender
se isso foi alguma alocação de orçamento. Eu não sei exatamente. Eu prefiro pedir para o pessoal de
orçamento.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Só reiterar essa informação do Cardeman: o nosso APO não fica nem
lá no COR. Ele fica na Casa Civil. Então, essas informações de orçamento eu posso coletar com ela,
com a Monica, no caso, e mandar imediatamente para vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é importante. De qualquer forma, a gente vai fazer um
ofício a vocês e à Casa Civil porque, na verdade, embora agora vocês estejam no gabinete do prefeito,
é na Casa Civil. Tem que saber inclusive quem é que vai...
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Continua na Casa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai continuar na Casa Civil. Solicitar aos vereadores essa
pergunta, se vocês aprovarem, encaminhar um ofício para que haja um esclarecimento sobre essa
diminuição brutal entre 2017 e 2018, porque também há uma diminuição para 2019. Embora em 2019
a gente esteja ainda no meio do caminho, o orçamento aprovado para vocês na LOA é metade da LOA
de 2018.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que são só R$ 12 milhões. Para que se esclareça se o
contrato... Olha, vocês dizem para a gente: agora são 98 pessoas mais os DAS e a demanda está
aumentando. Como o orçamento está diminuindo?
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Exato.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente precisa, de certa forma, dessa...
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Esse trabalho, sem falta, eu lhe entrego imediatamente, sem
problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não precisa ser imediatamente. Nós temos um feriado no
caminho. Eu acho que 15 dias é tranquilo para a gente ter essa diferença.
O SR. RAIMUNDO LEONARDO – Sem problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Vereador Babá está solicitando um aparte aqui na CPI. Eu
queria registrar e agradecer a presença do Vereador Major Elitusalem, que é um suplente
permanente e atuante da nossa CPI das Enchentes.
O SR. VEREADOR BABÁ – Bem, em plena crise que vocês estavam a enfrentar, e a população
principalmente, um telejornal da Rede Globo disse que, segundo dados da Prefeitura, era o que eles
falavam, por exemplo, em 2015, a Controle de Enchentes – dados da Rio-Águas – tinha R$ 308
milhões. Em 2016, houve certo aumento, para R$ 389 milhões. Em 2017, caiu para R$ 122 milhões.
Em 2018, subiu um pouco para R$ 144 milhões, mas bem abaixo do que tinha em 2015. Em 2019, a
previsão do orçamento é de R$ 118 milhões.
Eu creio que isso pode não ser definição de vocês, mas é só para chamar atenção de que os gastos
da Prefeitura, para essa mesma reportagem, com drenagem, por exemplo, foram, em 2013, em torno
de R$ 458 milhões. Aí, veio numa queda. Em 2016, o gasto já estava em R$ 284 milhões; em 2018, R$
58,7 milhões; em 2019, até aquele momento da reportagem, R$ 14,9 milhões.
Então, nessa situação, porque obviamente isso afeta o trabalho de vocês, até aquele momento,
quando aconteceram todos os desastres – porque essa reportagem foi do período daqueles
desastres – o que acontece é que, nos investimentos da Prefeitura, os gastos de 2019 – Fonte Rio
Transparência, do gabinete, não é fonte estranha... Aqui diz o seguinte: estabilização geotécnica –
zero; implantação de sistema de esgoto na Zona Oeste – zero; implantação de sistema de manejo de

A2-0564

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
águas pluviais – zero; manutenção do sistema de drenagem – zero; e, pavimentação e drenagem –
zero.
Então, vocês podem montar o melhor esquema que vocês tiverem – é importante tudo o que vocês
demonstraram aí –, mas, se não tiver grana no orçamento, vocês vão ser atropelados como a
população vai ser. Este é um problema, porque você vê uma queda numa situação no Rio de Janeiro
que refletiu, inclusive, naqueles desastres que aconteceram, a falta desse investimento ou corte.
Eu coloco esses dados aqui – vocês, obviamente, não vão ter condições de avaliar, porque não está
ligado a vocês diretamente – porque vocês podem fazer o melhor estudo que tenham, com técnicos
da melhor qualidade, com todas as relações que vocês colocaram aí, mas se, em última instância,
não for feito o trabalho lá na ponta, de drenagem etc., que é necessário para isso, infelizmente, o
trabalho de vocês – não vou dizer jogado no lixo, porque é um desrespeito – é desrespeitado, porque
vocês não vão poder executar. Em determinados momentos, pode bater um desespero, que vai ter na
equipe de vocês, mas quando vocês forem lá no caixa da Prefeitura, a grana falta. Estou fazendo
questão de citar isso aqui, mas ressaltando que a responsabilidade é de quem comanda a cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, acho que é um pouco isso que você está falando. A
gente tem um problema aqui de um órgão que tem, inclusive, dificuldade de autonomia
orçamentária, porque é um órgão que está se construindo ainda, é um contrato de gestão e etc., mas
que pode planejar, prever, ter plano de contingência. Mas se os orçamentos dos outros órgãos que
têm que executar aquilo que é necessário a partir do planejamento feito aqui, como o Babá está
apresentando, não tiverem integrais, ou tiver falta de recurso ou de material, na verdade, a gente vai
planejar, monitorar, e entender, mas não vai não vai realizar, não vai resolver os problemas. Foi boa,
a sua colocação para a gente lembrar que algo que é importante para esta CPI é o que a gente pode
propor. Gostaria que – essa não é uma pergunta para ser respondida agora – propuséssemos o que a
gente puder para frente, de forma a integrar melhor os órgãos e a dar fortalecimento institucional
para este conjunto de órgãos que a gente está vendo passar aqui pela CPI, Foz Águas, Rio-Águas,
Geo-Rio, Defesa Civil.
É claro que o COR não está preocupado somente com a questão das enchentes, alagamentos,
deslizamentos e etc. Dá para notar, por exemplo, em torno do debate da mobilidade urbana, fiquei
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aqui pensando no que dá para avançar nisso. Mas existe uma necessidade, a essa altura, além
daquele centro lá, onde cada um tem o seu ponto e, portanto, pode conversar entre si e ser
coordenado pelo COR. É necessário alguma outra coisa, até do ponto de vista orçamentário, para que
a gente possa avançar – uma gestão integrada de forma.
Deixa só fazer uma pergunta, aqui, antes de passar o microfone para a Vereadora Teresa Bergher,
que solicitou também no debate do Orçamento. Mas queria perguntar a seguinte situação. Dentre as
atribuições do COR, descritas no Decreto nº 33322 de 2010, está a elaboração do Plano Municipal de
Gestão de Crises e do Plano de Operação de Urgências e Emergências, bem como suas atualizações.
Isso tem andado? O plano tem sido atualizado? Como está isso ? Ou essa é uma ideia que já não faz
mais sentido, porque ...
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, não ... Faz sentido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho até que faz, mas queria ouvir de vocês.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Faz sentido.
Quando começou, a gente teve o primeiro plano. Então, foi o plano V1. A gente já teve mais três
planos de gestão em crise. E, agora, a gente está fazendo o quarto plano, que, na verdade, eles vão
sendo melhorandos.
Na verdade, você tem o plano básico, que é uma estrutura básica de gerenciamento de crise ao qual
você vai acrescentando algumas informações.
Então, o Plano Verão que a gente entregou faz parte do anexo desse plano. A cada vez, a gente vai
melhorando os planos, porque a gente vai entendendo melhor como é o funcionamento da operação
da cidade. Além disso, os problemas que vão acontecendo vão sendo acrescentados a esse plano de
gestão de crise.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E ele está sendo construído em articulação com outros
órgãos? Esses outros órgãos têm participado disso?

A2-0566

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Com certeza, todos os órgãos do Plano Verão sentam e o
Marcelo Varão, que coordenada isso. É trabalhado integrado, cada um vai dizendo, por exemplo, a
Rio-Águas, exatamente como está esse negócio da enchente, o que a gente tem ido fazer...
O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Grupo de trabalho.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – ... a gente faz para operação da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA (TERESA BERGHER) – Boa tarde a todos. Tem uma questão que eu ouvi –
cheguei atrasada, não pude acompanhar todo trabalho – que é interessante. Na verdade, o COR
sempre foi uma unidade orçamentária – sempre, sempre foi. Por isso, deveria ter orçamento próprio,
e, claro, inclusive o orçamento com despesas de pessoal, porque vocês ficam muito dependentes da
Casa Civil – ou agora vocês vão ficar dependentes, não sei, do gabinete do prefeito.
Muito bem. Acho que uma preocupação que deveríamos nós, aqui, vocês também deveriam fazer
todo um trabalho para mudar essa situação, porque unidade orçamentária é e sempre foi, não é?
Tem outra questão que me preocupa muito, e que a vereadora Rosa Fernandes já colocou aqui: vocês
alertaram para a possibilidade de chuvas fortes por volta de 11 horas da manhã. Às 20 horas é que o
pessoal começou a chegar para socorrer e prestar o atendimento à população.
A minha pergunta é a seguinte: como que vocês fazem? Vocês têm como fazer esse
acompanhamento da ação, das ações dos órgãos responsáveis por essa prevenção, por esse
atendimento emergencial? É uma das perguntas.
E, por último, voltar à preocupação de todos. Você falou – e eu não tenho nenhuma dúvida –, sei que
você é um empreendedor, você é uma pessoa muito comprometida com seu trabalho e você falou
em atividades-fim como ampliação do monitoramento de segurança pública; infraestrutura física e
tecnológica do COR; expansão do sistema de cerco eletrônico. Essas ações, você não pode fazer
absolutamente nada, porque, como já foi muito bem colocado, não tem dinheiro, as verbas estão
zeradas. Então, sem verba, por melhor boa vontade que você tenha e toda sua equipe técnica, vocês
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não têm como trabalhar porque o orçamento foi absurdamente reduzido. Veja só, já foi colocado aqui
que ele caiu 78%, ou seja, menos R$ 26 milhões de 2019 em relação a 2018, o que é uma queda
brutal, acentuadíssima e preocupante para todos nós dada a importância que tem o COR para a
nossa cidade.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Agradeço o elogio, mas, Vereadora, aquela segunda
pergunta, a primeira foi orçamento, não foi?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Porque, se é uma unidade orçamentária, é evidente que ela
tinha que ter orçamento próprio e inclusive para pagamento de pessoal, isso é o óbvio.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – A unidade orçamentária... Desde 2010 que estou dentro
do COR, a preocupação do Centro de Operações sempre foi de operar a cidade, ser muito técnico.
Então, nunca ficou a parte administrativa, jurídica e nem orçamentária dentro do Centro de
Operações, ela sempre ficou... Nunca olhei muito para isso porque ela sempre ficou na Secretaria que
estava posicionada.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas você não acha que isso prejudica o trabalho de vocês?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Para mim, que sou técnico e operacional, prefiro não ter
processo ali de ter aprovação de nada. Quero trabalhar muito – trabalho 24 horas ali no dia a dia da
cidade, mas não sei orçamentariamente. É óbvio que, se você tem uma unidade orçamentária, é
importante porque você reivindica dinheiro e pode fazer inovações. Mas o COR sempre foi um pouco
à parte disso, sempre foi deixado porque a função era muito de operação, não pensava em
administrativo. Então, sempre ficou com a Casa Civil, com a Conservação, com a Ordem Pública e
agora volta para o Gabinete do Prefeito, mas deve ser a Casa Civil que deve fazer toda essa parte
orçamentária.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é, mas para você operar bem você tem que também
conhecer a equipe que está trabalhando com você e aquela equipe que vai realmente atender as suas
necessidades. A partir do momento que você fica dependendo lá do Gabinete do Prefeito agora, acho
que o trabalho acaba sendo prejudicado. É a minha avaliação.
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Acho que a unidade orçamentária e administrativa fica
com a Casa. Eles trabalham com a Casa Civil, quer dizer, temos nos reportado a mesma pessoa que
nos reportávamos na Casa Civil e que, nesse caso, foi para o Gabinete do Prefeito.
A segunda pergunta era?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Se vocês não tinham como fazer um acompanhamento da
ação dos órgãos responsáveis pelo atendimento no momento da crise.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso. Então, temos trabalhado para colocar GPS em Vacol
e em informações de recursos para começarmos a monitorar isso. Sabemos, pelo gerente que está
lá, que tem dois Vacols em tal lugar, que tem uma equipe da Comlurb, porque vemos pela câmera.
Mas, se começarmos a ter sensores que consigam enxergar isso, será importante. A Guarda
Municipal tem alguns guardas que são sensorizados, acho que uma vez até mostrei para a senhora.
Isso poderia ajudar, porque teria uma visão de logística, teria condição de ver onde realmente estão e
onde estão acontecendo as coisas. Esse tipo de inovação é fundamental para podermos ter uma
visão situacional da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para isso vai precisar de orçamento e integração aqui.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Mas esse orçamento, muitas vezes, é da própria agência,
do órgão. Então, se as agências melhorarem e fizerem inovações, será fundamental. Para nós, quanto
mais informações tivermos na ponta, mais eu consigo fazer entender essa logística. E a terceira
pergunta?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – A terceira acho que foi sobre orçamento, você já foi falou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foi orçamento, foi essa questão do orçamento. Deixa eu
registrar e agradecer a presença do nobre Vereador Fernando William. Muito obrigado. O Major
Elitusalem quer fazer perguntas já? Não.
Deixa eu perguntar outra coisa: considerando o monitoramento das ações de resposta, que é um
pouco isso agora do GPS que o senhor falou, etc., vocês têm indicadores, vocês estão produzindo
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indicadores? Estão produzindo metas desejadas e desempenho alcançado na operação da cidade?
Como é que está isso? Eu vi no PowerPoint que tem um momento em que você fala nessa questão
da produção de indicadores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, a gente começou a ter série histórica. Você tem
indicador, você tem que ter a história.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aproveita e fala desse banco de dados.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, a gente começa a ter essa série histórica, começa
a criar esses incidentes e ter séries históricas. E, a partir disso, a gente está começando a preparar
indicadores. Quer dizer, primeiro entender a série histórica, para poder fazer comparativo, ter
indicadores de melhora e também indicadores de operação. Porque uma coisa é ter indicadores de
melhora. Então, para mostrar o que o COR melhorou, e aí são os indicadores de melhora, a gente está
trabalhando muito com a Secretaria de Planejamento, que está, também, olhando a parte dos
indicadores e ajudando a gente.
Nessa parte de indicadores operacionais, a gente está trabalhando exatamente para poder ter
indicadores de mudança de estágio. Então, para a operação, eles são fundamentais. A gente já aplicou
isso agora na Niemeyer, no Alto da Boa Vista, porque eu tenho parâmetros e indicadores de quanto
vai chover e quanto tenho que fazer para atuar. Então, a gente tem trabalhado em indicadores
operacionais e indicadores de resultados para poder...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E metas de...
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, tudo aquilo que a gente colocou que é para futuro,
a gente realizou. E o que tinha de futuro são metas para a gente poder alcançar. A gente tem uma
parte de resiliência também, que a gente precisa melhorar para 2050. Então, a gente está fazendo
parte junto com a Secretaria de Planejamento, que está elaborando isso. Então, tem toda a parte
estratégica e operacional do sistema de resiliência. E a gente está trabalhando nisso sim, metas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na elaboração de protocolos operacionais, normativas e
padronização de procedimento de outros órgãos, o COR atua de alguma forma? Tem algum tipo de...
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Estou pensando o seguinte: a experiência que vocês têm adquirido na operação da cidade está sendo
aproveitada, também, por outros órgãos, como Rio-Águas, Geo-Rio, Defesa Civil, etc.? Há alguma
interação no diálogo sobre essa questão da elaboração dos protocolos?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Com certeza, isso é um debate. Eles têm a operação
deles, mas a gente, às vezes, entende globalmente, porque às vezes, uma operação dele afeta outra.
Então, às vezes, a gente faz fórum operacional, que é juntar as pessoas – o que você precisa do outro,
o que o outro precisa. E isso faz com que você consiga melhorar a operação. Há muitas discussões do
tipo. “Ah, quem fecha a via?” A gente conversa com a Guarda Municipal, conversa com a CET-Rio,
porque a gente tem que administrar também os recursos. Às vezes, as pessoas não têm os recursos
suficientes em uma determinada área, e outra agência tem que cobrir essa área. Então, isso é muito
discutido. E esse é o papel do COR mesmo, de fazer fóruns operacionais e entender cada um o que
um precisa, o que o outro tem necessidade e tentar fazer com que isso seja harmonizado.
O SR. JOSÉ MARCELLO FERREIRA VAIRÃO – Vereador, só para exemplificar o que o Cardeman está
colocando. Por exemplo, quando a gente fala de piscinões, foi um embate. Exemplo, piscinão da Praça
da Bandeira. A gente precisa ter um protocolo para fazer o fechamento, o desvio do fluxo viário da
localidade. A Guarda Municipal vira para mim, porque ela é a responsável pelo fechamento e desvio
do trânsito ali, no caso – estou exemplificando a Guarda Municipal –, e pergunta: “Com quanto eu
preciso mobilizar?”. Aí, a gente, junto com o pessoal da Rio-Águas, diz 60%. Quando a capacidade do
piscinão chega a 60%, é necessário fazer a mobilização dos agentes para que não haja nenhum carro
boiando ali. E perguntam: “E quando é que eu fecho?”. Com 95%. “Mas qual é o tempo de 60% para
95% que eu tenho para mobilizar e fechar?”.
Então, esses são tipos de embates que a gente tem no dia a dia, dentro do Centro de Operações, e a
gente faz essa integração. A gente leva o debate para a mesa com os técnicos e tenta chegar num
denominador comum. Mas, como o próprio nome diz, é protocolo. O protocolo está ali para ser
construído, mudado e alterado a qualquer momento. É aquilo que o Cardeman sempre fala: a gente
vai aprendendo com os erros e com os acertos e vai sempre colocando melhorias no dia a dia da
cidade, no dia a dia das respostas da cidade. Tá?

A2-0571

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, mas aqui tem um elemento que está passando ao longo
de toda esta audiência. Quando o protocolo está estabelecido, qual é o instrumento, qual é a cadeia
de comando, a cadeia de poder, para que o protocolo seja cumprido? Porque aqui me parece que, às
vezes, e aí nós voltamos àquela questão que a Vereadora Rosa Fernandes falou, qual seja, quando há
um aviso do COR, o COR faz o seu papel, mas os outros órgãos não...
Aqui a gente tem um problema de gestão administrativa como um todo. No momento, se você tem
um protocolo, tem que ter um indicador de desempenho para ver se o protocolo está seguindo ou
não, até para que se possa melhorar, e isso está sendo construído. Eu estou entendendo, mas não
temos ainda e vamos aprendendo conforme vai acontecendo, mas tem também a questão de uma
decisão política de uma cadeia de comando para que o protocolo que está feito seja cumprido na
hora em que ele é cumprido.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Vereador, eu acho assim, é importante que, quando a
gente está mudando os estágios, a gente está exatamente também trabalhando isso. Quando entra
em atenção, é um tipo de pessoas que têm que ir para o Centro de Operações. Quando você vai
entrar em alerta – e é por isso que esses cinco estágios são importantes...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A mudança dos três para os cinco estágios.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso. Então, isso tudo está sendo definido dentro desse
grupo de trabalho: quais são os protocolos, quem é o líder e quem tem que ir para o local, quem são
os gestores que têm que estar no local e, em última instância, quando o gabinete instaura o estágio
de crise, aí o Prefeito vai para o Centro de Operações.
Então, hoje, por causa do Plano de Gerenciamento de Crises, se a gente tem o estágio de crise
estabelecido, o Prefeito vai para o Centro de Operações. Quando eu estou mudando esses estágios e
botando cinco, eu já estou trabalhando exatamente em cima desse trabalho. Quem é que tem que
estar em observação? Quem é o cara que tem que estar em atenção? Quem é o cara que tem que
estar em alerta e quem é o cara que tem que estar em crise?
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Aí, a gente tem até – e depois eu posso até mandar para vocês – toda essa estrutura montada com
quem tem que estar, quem é que tem que ser informado. Eu vou mandar para vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
Vereador Renato Cinco, com a palavra.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Bem, eu estou – e nem sei se é a oportunidade exata – procurando
o momento porque, quando a gente está falando das respostas, eu tenho duas dúvidas: uma que eu
queria entender melhor é a relação do 1746 com o COR. Eu tenho aqui o aplicativo do 1746 e eu faço
uma reclamação; isso vai para onde? Isso vai para o COR? É o COR que encaminha? O que chega para
o COR?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. Então, deixa eu te explicar porque senão eu me
esqueço. Deixa eu te falar: o 1746 está embaixo da Casa Civil. Então, ele é um projeto da Casa Civil. O
que a gente fez em agosto agora foi levar fisicamente o 1746, que gastava um dinheiro no Engenho
de Dentro, para dentro do Centro de Operações. O que a gente tem trabalhado com o 1746 é porque...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, vocês economizaram para a Prefeitura e tiveram o
orçamento cortado?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – O que a gente tem feito quando trouxe o 1746 é tentar
aproximar o 1746 do Centro de Operações porque, às vezes, ficava distante. Então, quando tem muita
chamada de crítica e a gente vê que está entrando no 1746, a gente identifica isso. Antigamente, a
gente não trabalhava com essa informação de crítica.
Então, se temos 50 chamadas de um problema, a gente começa a entender aquilo e a analisar para
ver se o COR pode atuar ajudando naquela emergência. Não é a gente que atende o 1746. São os
órgãos que atendem o 1746.
Além disso, quando a gente entra em atenção, quando há um problema na cidade, o que acontece? A
gente começa a entender quem está chamando de bolsão, de alagamento, enfim, coisas que têm a
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ver com o Centro de Operações. Mas toda a estrutura do 1746 não é do Centro de Operações, é da
Casa Civil, e existe um projeto sobre o 1746...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu não sei se você vai conseguir me esclarecer melhor, mas, por
exemplo, eu peguei aqui o aplicativo e vi que tenho 16 protocolos no 1746. Ontem, eu fiz um às 9h36.
Eu reclamei de estacionamento irregular. Tinha um carro estacionado na calçada em plena Conde de
Bonfim, atrapalhando o fluxo dos pedestres. Aí, qual é o problema? Você faz a reclamação às 9h36. A
resposta é “fechamento realizado às 17h36”, “informamos que um agente da Guarda Municipal
atendeu a sua solicitação às 17h36, não constatando problema no endereço informado”. Óbvio, não é?
Nove horas depois o cidadão já tinha retirado o carro dele.
Todas as minhas reclamações de estacionamento irregular têm o mesmo destino: a Guarda
Municipal chega lá várias horas depois e diz que não conseguiu resolver.
Fiscalização de poluição sonora é um negócio engraçado, porque tem a opção aqui, não é? Tem o
menu, no início, que tem a opção para você fazer essa denúncia. E qual é a resposta? “Não cabe ao
1746 esse tipo de denúncia”.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Vereador...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Outra questão: retirada de árvore. Nas duas vezes em que eu
reclamei da retirada de árvore, a árvore tinha caído. Aí eu vou lá e reclamo que a árvore caiu. Depois,
muito tempo depois, eu recebo a resposta: “Olha, o engenheiro florestal foi lá e a árvore não tem
ameaça nenhuma”. Sim, o pedaço que caiu já foi removido, não é? O que sobrou não causa ameaça
nenhuma.
Vou ser bem sincero: o único item aqui em que eu consegui ser atendido pelo 1746 foi “aviso de
problema em sinal de trânsito”. Aí tem retorno, não é? “Olha, consertamos o sinal tal”. E retiro de
entulho. Todos os outros eu não consegui encaminhar.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Vereador, deixe eu só explicar. Não sou responsável, mas
só dar uma explicada. O 1746 é só um meio. Quem não te responde são as agências, porque o 1746 é
exatamente o meio: ele recebe aquela informação e passa para alguém e alguém vai ter que
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resolver. A resposta é da própria agência que vai te responder. O 1746 é somente um meio, canal de
comunicação.
Então, assim, não seria o 1746. E é importante, é uma coisa que a gente está tentando ajudar dentro
do 1746, de entender esse problema quando ele precisa ser integrado. Quando chega alguma coisa,
tem algum problema, por exemplo, uma queda de árvore, é só a Comlurb que tem que atender. Mas
se aquilo ali está afetando a cidade, está afetando alguma coisa, e isso pode ser algo em que o Centro
de Operações vá ter que trabalhar, porque vai ter que trabalhar integrado, aí a gente pega esse
chamado e pode atuar. Por isso essa relação não aproximou. Quanto ao negócio de ruído, isso entra
pelo 190, que é da PMERJ. Quem atua é a Guarda Municipal.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O ícone está aqui: “Fiscalização de Poluição Sonora”.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – A gente, dentro do Centro de Operações, o que a gente
está vendo com o “startup”, com isso? Porque eu acho que, como você falou isso, que é uma coisa
legal. A gente também está planejando os eventos. Então, quando tem um evento que a gente sabe
que está ali, na visão nossa, e ele começa... A gente está querendo botar alguma coisa para ouvir som
e, a partir do momento que eu sei que um evento está acontecendo e existe um som que é daquele
evento, eu sei quem é o...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, mas o meu caso não é isso, não. As minhas duas
reclamações são com relação ao Metrô fazendo obra de madrugada nas estações. As pessoas não
conseguem dormir porque o Metrô quer fazer obra de madrugada.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – O que eu queria dizer é que a gente ali também está
atento a tentar inovar e tentar trazer soluções da cidade urbana mesmo. Então, isso já é uma das
coisas que a gente tava começando a conversar, que é de tentar melhorar.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu tinha mais uma dúvida. Mais ou menos essa questão da
resposta também, não é? Porque, pelo que eu estou entendendo, é o COR que determina à Defesa
Civil que ela vá fazer os alertas, ou é a Defesa Civil que aciona...
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não. É tudo parametrizado. Na verdade, existe um
parâmetro. Quando bate aquele parâmetro, a Defesa Civil vai lá e toca.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tá.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Ela está dentro do Centro de Operações, e a gente recebe
a informação “está tocando em tal e tal lugar”. Isso se junta com algumas coisas que estão
acontecendo na cidade e aí a gente começa a determinar a comunicação para a população ou
informar a mudança de estágio.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Assim, no caso concreto, na página 28 do relatório que vocês
trouxeram, o evento chuvoso de 6 de fevereiro de 2019. Eu, olhando esse cronograma aqui, não
entendi muito bem em que momento a Defesa Civil deveria ter mandado o alerta para os celulares
das pessoas cadastradas.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Quando vai tocar uma sirene, já quer dizer que, dentro
dos parâmetros atuais – por isso que a gente está mudando –, a gente vai avisar à população que
está em estágio de atenção. A sirene começa a tocar.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A sirene está acionada pela Defesa Civil local às 9h53.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso. E o estágio de atenção também.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só que o primeiro alerta que eu recebi nesse dia foi às 20h27.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Esse é o quê?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É o dia... É página 28.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Fevereiro.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Dia 2 de fevereiro. O primeiro alerta que eu recebi foi às 20h27 no
dia 6 de fevereiro, e o segundo alerta foi às 21h13. O primeiro alerta foi: “Há previsão de chuva
moderada a forte nas próximas horas”. Aí, o segundo alerta: “A Cidade do Rio de Janeiro está em
estágio de atenção devido à forte chuva das últimas horas”. Isso foi às 21h13. É que eu não consegui
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entender, porque um é 20h27 e outro é 21h13. Aí, nesse cronograma aqui, eu não entendi por que
esses horários. Eu estou perguntando isso, até sem fazer uma observação permanente, mas como
eu estou cadastrado desde quando saiu o serviço da Defesa Civil...
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Do Alerta.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Do Alerta, eu estou cadastrado. E, assim, eu tenho na minha
memória tanto a lembrança de “Opa, que bom! A Defesa Civil me avisou a tempo, eu saí da Lapa,
voltei para a Tijuca, começou a chover logo depois”, como também a impressão de “Poxa, agora que
avisa? Agora já estou preso aqui, duas horas chovendo, chegou o alerta agora”. Eu achei meio caótico,
entendeu? Às vezes chega com antecedência, às vezes chega depois.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Vereador, esse serviço é da Defesa Civil, não é o Centro
de Operações. Mas eu posso só dar uma explicada, que é exatamente aquilo que eu falei. Eles têm
um limite para mandar, porque tudo é pago, então a Defesa Civil Nacional cobra, ela diz: “Você não
pode mandar o tempo todo”, então você não pode avisar se vai chover. Ele só manda, eles
determinam que você avise quando já está com uma chuva mais forte. Quando eles mandam isso,
eles recebem lá uma informação: “Você está mandando muito”.
Então, acho que a gente aqui que quer construir alguma coisa, acho que o trabalho é tentar fazer
com que isso seja livre, porque aí a gente pode fazer com que se mande a informação para avisar
antes. Não é nosso, do COR; é da Defesa Civil, mas é isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente precisa, Cinco, inclusive contar com o apoio dos
deputados federais, ou mesmo, a partir do município, a gente precisa usar a Anatel para forçar as
operadoras de telefonia a liberarem esse tipo de história, a não cobrarem esse tipo de SMS. Porque o
problema aqui agora também tem a ver com recursos, absurdamente. Porque, no final das contas, a
Defesa Civil Nacional tem uma determinada quantidade de SMS para mandar e a Defesa Civil do Rio
acaba usando uma parte disso. E como esse recurso é limitado, você tem problemas. Aquilo que a
gente estava discutindo, inclusive, com o pessoal da Defesa Civil.
Já há a possibilidade hoje de você conseguir emitir um alerta para todo mundo que estiver no raio de
ação de uma determinada antena de celular. Só que isso você não tem porque a legislação não
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permite que você receba uma mensagem que você não tenha autorizado. Bom, uma coisa é: eu não
quero autorizar para receber mensagem de propaganda, cobrança indevida etc.; agora, o alerta para
salvar vidas devia ser uma exceção nessa história.
Então, aqui tem várias coisas, porque uma coisa que deve estar acontecendo é isso, ou seja, você está
recebendo num horário que não bate com o roteiro, porque você está em número 200 na lista dos
envios, e eles só podem enviar 50 a cada 10 minutos. Então, vai atrasando até chegar a sua. A gente
também não devia estar submetido a esse tipo de situação.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Uma coisa que a gente está tentando, que eu mostrei ali,
é o aplicativo. Porque, com o aplicativo do COR, eu não vou depender disso. Mas aí a gente também
depende de as pessoas se associarem ao Centro de Operações, ao aplicativo do COR.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depende de elas baixarem o aplicativo e de estarem
conectadas à internet. O que é diferente é que o SMS é a linha telefônica, né?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – E aí, o Telegram a gente manda. O WhatsApp é um
aplicativo meio privado e a gente não consegue usar a API dele para fazer isso. Era o ideal, porque é
muita gente que usa, mas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É. De qualquer forma, temos sempre essa questão de
analisar isso, o SMS é da linha telefônica. O Telegram ou o WhatsApp, ou mesmo o aplicativo vai
depender de a pessoa estar conectada na hora. Está bom que hoje tem cada vez mais gente
conectada e tal, se as promessas do Prefeito de antena wi-fi nos pontos de ônibus já tivessem
acontecido.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Acho que o aplicativo, a gente vai ter que fazer uma
campanha muito grande para as pessoas aderirem. Esse é o grande problema. Porque aí a gente tem
um aplicativo da própria Prefeitura e pode mandar a mensagem que quiser. Depois eu mostro. Se
quiser, eu mostro aqui como é que funciona.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. Cinco, você tinha mais alguma pergunta ainda?
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só não ficou claro para mim que horas que isso deveria ter sido
acionado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A coisa dos SMS?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É, porque o horário que aparece aqui “Sirenes acionadas pela
Defesa Civil” é quase uma hora depois de eu já ter recebido minha primeira mensagem, entendeu?
Então, a Defesa Civil primeiro me avisou, avisou o SMS, depois acionou as sirenes, entendeu? Essa
discrepância é que eu não entendi, ou seja, por que eu recebi quase uma hora antes do que está
escrito aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Me parece que o elemento aqui seja o 20h02 – Alerta Rio
informa vento forte e COR informa tendência de chuva forte em todo o município. O alerta que você
recebe por umas 20 horas é de que vai ter chuva forte.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim, da Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O segundo você recebeu já dizendo que estava no estágio de
atenção. Aí, se tem que saber quando foi decretado o estado de atenção nesse dia.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Está aqui. Às 18h35.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não está...
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Esse é de...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do dia 6 de fevereiro?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim, de fevereiro. Foi às 20h30 – COR aciona o estado de
atenção.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aqui não está escrito. No meu não está.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O primeiro eu recebi às 20h27 e deve ter sido esse de 20h02. A
mensagem que eu recebi dizendo que a cidade estava em estado de atenção foi às 21h13.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, mas aqui diz que às 20h30 foi decretado o estado de
atenção. É que no seu também não está. Olha esse aqui. O seu registra 20h30 sem nada escrito.
Houve um problema de impressão no que veio para nós. O Cardeman resolveu omitir essa
informação de propósito para a gente, para embolar. A culpa é dele.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Falha nossa, desculpe.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Agora entendi.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos apontar no relatório final da CPI.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Desculpe, houve um erro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, mesmo assim, Cinco, você recebeu a mensagem 45
minutos depois do estágio de atenção ter sido decretado. Esse prazo, esses 45 minutos de distância,
tem a ver com essa questão da quantidade de mensagens que pode ser emitida, com o sistema que
eles operam.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – E a própria Defesa Civil já me falou que às vezes eles
têm um delay. Eles mandam, a partir de um momento, e algumas operadoras às vezes demoram
bastante. Então, é um trabalho em que eles estão junto com a Defesa Civil nacional para tentar
melhorar isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minha última parte de perguntas é sobre essa questão dos
protocolos técnicos que o COR tem produzido. Existe um critério técnico e objetivo para o
acionamento dos estágios de alerta e de crise na cidade? Qual é esse critério e como ele funciona? Eu
gostaria que vocês pudessem tentar explicar, em detalhes. Como vocês estão avaliando a efetividade
desse critério de acionamento dos estágios de alerta e crise?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Hoje se tem alguns gatilhos para decretar um estágio de
atenção. Não é só chuva. Antigamente, a gente tinha apenas critério de chuva e então entrava por
bacia, e aí você tinha uma bacia de chuvas em que entravam em alerta ou em atenção. Hoje, não.
Hoje, quem entra em atenção é a cidade como um todo. A gente tem trabalhado esses critérios muito
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em função de parâmetros. Se existe uma chuva forte entrando e começa a haver algum problema
maior na cidade, a gente entra em atenção. Se a cidade está completamente com problemas, a gente
entra em crise.
O que a gente está fazendo agora? Exatamente melhorando esses parâmetros. A gente está
colocando cinco estágios e definindo cada gatilho desse. Então, se houver 25% de problemas na
mobilidade na cidade, esse é um critério para se entrar em observação. Se for de 50%, entra-se em
atenção. A mesma coisa é para a chuva. Se houve três sirenes tocando num momento, entra-se em
atenção; se houver 10 comunidades com sirene, a gente já pode entrar em alerta. Tudo isso está
sendo trabalhado até 30 de julho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, havia um protocolo que tinha a ver quase que
exclusivamente com a questão meteorológica. Nas respostas que a gente obteve, acabou havendo
certa incoerência, ou seja, parece que há um critério por razões meteorológicas e há outro que é uma
matriz de risco. Mas vocês estão, na verdade, transitando dessa matriz meteorológica para uma
matriz de risco e aprimorando a matriz de risco.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso, estamos trabalhando os dois. Existe uma matriz de
incidente, que é de risco, em que você faz a pontuação. Há feridos? Há problemas? Há tendência de
piorar? Essa é uma matriz que a gente vai pontuando. O que a gente está fazendo agora é pegando
essa matriz e botando nos gatilhos. Então, vai ter matriz para mobilidade, uma matriz para chuva,
uma para desastre e, aí, a gente vai ter pontuações bem preparadas. Antigamente, era muito...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai unificar um protocolo com essa matriz, com esses
dados, é isso?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Cada uma tem as suas especificidades. Em meteorologia
você tem os pluviômetros que geram esse problema. Aí, eu posso entrar em atenção porque, em
final de feriado, a cidade está toda parada, eu perdi o Zuzu Angel e estou sem a Niemeyer; eu posso
entrar em estágio de atenção para a cidade, porque existe um corredor da cidade que está com
problema. Então, isso tudo está sendo muito trabalhado para a gente ter esses critérios bem...
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E isso que é o importante, é muito recente, ninguém tem isso. Então, isso vai ser uma referência para
outros lugares.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tentativa, erro, aprendizado e tal.
O SR. JOSÉ MARCELLO FERREIRA VAIRÃO – Vereador, o Cardeman falou sobre a questão da
mobilidade, ela já é usada na cidade no dia a dia. Por exemplo...
(Suspende-se a Audiência por falta de energia)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dada a questão da interrupção da Audiência pela falta de luz,
nós vamos caminhar para o encerramento.
A gente estava ouvindo a questão dos protocolos para o acionamento dos estágios. Não sei se o
Cardeman ainda tem alguma coisa para acrescentar da resposta que já havia começado a fazer. Fala
alto mesmo para pegar no gravador.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Era exatamente isso o que eu estava falando. A gente
está mudando os estágios operacionais e, com isso, a gente está montando todos os protocolos com
indicadores para poder ter mais trabalho, e a matriz de criticidade vai influenciar nesses novos
protocolos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minha última pergunta é a seguinte: na resposta ao
questionário, vocês também dizem que o acionamento dos estágios de atenção e crise são “atos
discricionários do Chefe Executivo do Centro de Operações e do Prefeito”. Como é que são utilizados
os critérios técnicos então? Existe a possibilidade dos critérios técnicos serem atingidos e o estágio
de atenção ou crise não ser decretado em função de uma decisão política?
Nessa hipótese, eu não estou dizendo que é o que aconteceu, mas também o que aconteceu. Nesta
hipótese, é feito algum tipo de registro que permita identificar posteriormente as responsabilidades
pelo não acionamento? Porque se existe esse critério, se é um ato discricionário também do Prefeito,
pode haver um critério que, portanto, é uma decisão política nesse momento e que pode, na verdade,
não seguir o critério técnico. Como é que vocês estão trabalhando esse elemento?
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O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É, assim, desde que eu estou lá, não existe o político.
Existe só muito o técnico. O que eu vejo e que tenho trabalhado é, assim, porque há uma tendência
de, ao entrar em estágio de atenção na cidade, eu estar manejando toda uma informação, toda uma
equipe, órgãos, essas coisas.
Existe, por exemplo, o Alerta Rio, que me diz que ela já está podendo entrar em estágio de atenção,
mas tem uma tendência daquilo diminuir daqui a 15 minutos, daquilo parar; é uma decisão às vezes
minha, e a gente está tentando até diminuir isso nesses critérios, mas é uma decisão de dizer: não
vou entrar porque eu vou mobilizar isso tudo para daqui a 15 minutos voltar à normalidade.
Então, sempre essa definição é técnica. Essa mudança política, quando tem uma decisão que é do
Chefe Executivo de Operações, é muito na técnica.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E como é essa comunicação com o Prefeito?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Então, quando eu vou entrar em estágio de atenção, eu
ligo para o Prefeito e falo: Prefeito, estamos entrando em estágio de atenção devido a isso, isso, isso
e esses fatos. E aí ele fala: ok. Nunca me negou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tanto o Prefeito anterior quanto esse atual?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É, o Prefeito anterior não trabalhava diretamente. Com o
Prefeito Crivella eu tenho trabalhado diretamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas você tem a memória dos estágios?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Sim, era a mesma coisa. É porque é muito técnico, então
o Prefeito segue muito ao nosso sentimento de que tem que entrar porque a cidade já está num
estágio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas só para constar, ou seja, embora seja o ideal que sejam
os critérios técnicos, esse elemento de que é um ato discricionário do Prefeito pode, no futuro,
ensejar alguma decisão que o Prefeito decida não entrar. E essa é uma questão que a gente talvez
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precise pensar juntos, sobre como é o limite desse ato discricionário do Prefeito, que pode ser
complicado nessa história toda.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Pode. Geralmente, assim, quando é o Gabinete de Crise, o
Prefeito vai ao Centro de Operações e ele...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o Gabinete de Crise já está no estágio de crise.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Não, então, quando entra o estágio de crise, a gente
imediatamente mobiliza o Gabinete de Crise. Isso é um protocolo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cheguei num critério em que eu tenho que acionar o estágio
de crise. Vou ter que ligar para o Prefeito e dizer: “Estamos entrando em estágio de crise”.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Hoje, nessa hora, o Prefeito, embora o senhor tenha dito que
isso não aconteceu nas três vezes agora de 2019 e uma de 2018, existe uma margem para o Prefeito
dizer que não entra.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Aham. Existe, mas nunca aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe, mas nunca aconteceu. Agora, nos casos que o senhor
falou aqui agora, por exemplo, em que o Sistema do Alerta Rio disse que a situação iria melhorar nos
próximos 15 minutos: de alguma forma, existe o registro disso, de que a sua decisão de não ter
acionado o estágio foi por causa dessa informação.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fundamenta isso, isso está registrado.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Isso, protocolado, mas faz parte do protocolo de entrada
de atenção. Eu tenho aqui várias coisas que é para entrar em atenção. Então, a gente tem aqui vários
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critérios que são feitos de protocolos quando a gente entra em estágio de atenção. Por que avisa,
para quem se avisa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso pode ficar com a gente? Já está no material que vocês
entregaram?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Está no pen drive.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está no pen drive também, ótimo. Essa já está valendo, ou
essa ainda é aquela que está construindo?
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Essa é antiga, que está sendo construída. Não, desculpe,
essa já existe.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa já existe.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Mas a construída está sendo baseada nessa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Baseada nessa. Está melhorando essa.
O SR. ALEXANDRE GOLDFELD CARDEMAN – Melhorando essa. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Gente, então, olha só: eu tenho aqui um resumo que eu
costumo fazer em todo final de sessão, mas dada a situação da ausência de luz, da dificuldade, eu
vou fazer isso primeiro na próxima reunião. Na próxima, a gente retoma isso e faz esse resumo
colocado aqui. Lembrando que a gente tem a visita do GT da CPI na segunda-feira, 17, para a Babilônia;
na quarta-feira, 19, para Vargem; na segunda-feira, 24, Jardim Maravilha. E na quinta-feira, 27 de
junho, nossa última sessão desse primeiro semestre, ouvindo a Cedae.
A Light avisa que: “Estamos com um dos alimentadores da Câmara desarmado. A equipe de
manutenção da Casa deve, se não houve nenhum problema interno, efetuar a transferência de
alimentador”.
Temos também um problema a resolver no dia 27 de junho para tentar encaminhar: sobre o decreto
que liberou o FGTS para as vítimas das chuvas de abril. Mas quem sofreu com as chuvas de fevereiro
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ficou de fora, porque em fevereiro não foi decretado estado de calamidade. Por questões
burocráticas, as pessoas estão tendo tratamento diferenciado. Vamos ter que tentar resolver como é
que faz isso contando que o estado de calamidade é outra coisa. A gente também vai tentar resolver
isso no COR. Na reunião de sexta, no COR, a gente vai tentar resolver essa situação.
O SR. JOSÉ MARCELLO FERREIRA VAIRÃO – Na verdade, Vereador, esse assunto foi colocado na
reunião do grupo na sexta-feira e de imediato a gente convocou alguém da Defesa Civil que pudesse
ter a resposta. Ele ficou de trazer as respostas na sexta-feira. Mas a gente também já está informado
de que tem alguns moradores do Horto que não estão contemplados na lista. Então, na verdade, o
Otto já está levantando isso também, e a gente vai levar isso para discussão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, a questão legal. É isso.
Então, diante disso, agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui hoje, os esclarecimentos
dados. Quero parabenizar pelo retorno ao gabinete do Prefeito. Foi uma vitória de todo mundo que
isso tenha acontecido. Dizer que a Câmara continua se colocando, se alguma coisa acontecer ou
ameaçar o trabalho que vocês têm realizado. A gente aqui é parceiro para isso, porque a nossa
defesa é do fortalecimento institucional do COR e garantia para que os protocolos e questões
possam melhorar.
Agradecendo a todos os trabalhadores e trabalhadoras desta Casa, de todos os serviços que nos
ajudaram, e agradecendo a todos que nos assistiram pela internet ou presencialmente, declaro
encerrada esta Audiência da CPI.
(Encerra-se a Audiência às 15h45)
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1 de agosto de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência e Técnicos da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (CEDAE)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte e cinco minutos, em segunda chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary
Barroso, sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs.
Vereadores Renato Cinco, Relator; Rosa Fernandes e Tiãozinho do Jacaré, Membros Titulares, tem
início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019,
“COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e a todas.
Nos termos do Precedente Regimental n° 43/2007, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR
AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
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ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”, convocada por meio
de Edital publicado no DCM nº 128, de 17 de julho de 2019, página 7.
A Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída pelos Senhores Vereadores Tarcísio Motta,
Presidente; Renato Cinco, Relator; Rosa Fernandes, Tiãozinho do Jacaré e Marcelo Arar, Membros
Titulares; Teresa Bergher e Major Elitusalem, Membros Suplentes.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Tiãozinho do Jacaré.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já agradeço enormemente a presença dos meus colegas
vereadores neste primeiro dia de retorno do recesso à Câmara Municipal, vamos tratar aqui da
questão desta Audiência.
Esta Audiência foi convocada a pedido inclusive da própria Companhia Estadual de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro (Cedae), porque eles não puderam vir na data para a qual foram convocados
inicialmente, e solicitaram a modificação da data – em acordo com eles, que foram consultados e
disseram que poderia ser no dia 1º de agosto. Eu estou aqui com o ofício, que foi recebido pela Cedae,
no dia 19 de julho, portanto, não foi um ofício entregue ontem, com a finalidade de convocar o
Presidente da Cedae e sua assessoria, seu corpo técnico, para tratar da CPI, para que estivessem aqui,
hoje, dia 1º de agosto de 2019, às 13 horas.
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Nosso gabinete esteve e se manteve aberto durante todo o recesso. Não recebemos nenhuma
comunicação. Hoje não se apresentou aqui ninguém representando a Cedae. Infelizmente, portanto, a
Cedae já não pôde vir no primeiro dia convocado, fizemos essa perspectiva de mudança de data e,
hoje, mais uma vez, não cumprem sua função e não estão aqui.
Desse ponto de vista, acho que vamos entrar em contato com a Cedae ao longo dos próximos dias e
também verificar, dos documentos que estamos solicitando à Cedae, informações que, por acaso, não
tenhamos até aqui, para trazer na próxima Reunião da CPI, se haverá alguma necessidade de busca e
apreensão de documentos, caso eles não venham com informações necessárias para nossa CPI.
Por enquanto, eu queria lamentar a ausência da Cedae. Vamos encaminhar um ofício desta CPI, agora
um pouco mais incisivo, sobre a necessidade de que eles venham prestar esclarecimentos, já que
existe um contrato da Cedae com o Município, a respeito da questão do saneamento público.
Portanto, a Cedae, como órgão público, mesmo que empresa estadual, tem que estar aqui na CPI
para prestar os devidos esclarecimentos.
Passaremos, imediatamente, se os senhores concordarem, vereadores e vereadoras, com esse
procedimento. Ou seja, vamos entrar em contato com a Cedae, tentar ver o que aconteceu, fazer a
verificação dos documentos que já foram pedidos à Cedae, verificar o que está faltando e traremos,
na próxima sessão da CPI, de uma proposta, se haverá data para ouvir a Cedae, como será feito isso.
Aí, passaremos já para a parte das deliberações desta Audiência. Certo, Vereador Renato Cinco,
demais vereadores?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, algumas coisas. Primeiro, um informe para os demais
vereadores da CPI. O então Secretário da Casa Civil, o Felipe, ele ainda é? Ah, já não é mais.
Bom, mas entrou em contato comigo, sim, mas entrou em contato comigo algumas semanas atrás,
pedindo... Porque, hoje, dia 1º de agosto, era a data para que o relatório do grupo de trabalho (GT) que
a CPI havia construído, a partir daquela Audiência Pública... Era a data para apresentação daquele
relatório ao conjunto de vereadores.
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O Felipe, que ainda era secretário quando falou comigo, estava no momento de transição; e
exatamente por causa disso pediu um prazo maior para que esse relatório pudesse ser entregue, até
para que o Paulo Albino pudesse ter conhecimento da situação como um todo. Eu não tinha como
consultar os senhores, mas achei que não haveria problema, entendendo a situação. Portanto, ele
pediu mais 15 dias.
Aguardamos que esse relatório possa estar disponível para todos os vereadores, agora, no dia 15...
Não era dia 1º?
Dia 17? Ah, sim, até o dia 17 deste mês, quando será passado para todos vocês.
As visitas às comunidades encerraram, e agora é o momento de encerramento do relatório. Cada
órgão que esteve envolvido nas visitas produziu um relatório que está sendo sistematizado num
relatório unificado, que será entregue ao conjunto da CPI e certamente fará parte do nosso relatório
final, sobre o qual nos debruçaremos: os compromissos firmados pela Prefeitura, de intervenções de
curto, médio e longo prazo, em cada uma das 10 comunidades que visitamos ao longo desse período
num trabalho muito importante, para o qual a gente depois vai... Tem documentação de fotografias
etc., que estão disponíveis a cada um dos vereadores.
Como deliberação desta Audiência, eu queria apresentar aqui a proposta de apresentar um
requerimento sobre a polêmica das obras fantasmas noticiadas durante o período do recesso, sobre
as quais... Várias delas dizem respeito a obras de contenção de encostas, devido justamente à
situação das chuvas e enchentes de fevereiro e de abril, não é?
Portanto, a gente está propondo aqui – e vou fazer a leitura do requerimento, tem algumas cópias
aqui para os senhores acompanharem – para a gente ver se tem acordo, mas não é o requerimento –
isso aqui é só o esboço do requerimento, não é? A gente depois o coloca em formato de
requerimento correto.
“Em face das denúncias veiculadas em diversos meios de comunicação a respeito de obras da
Prefeitura realizadas sem o devido processo administrativo, a proposta apresentada aqui é solicitar à
Geo-Rio e às secretarias correspondentes todas as informações possíveis sobre as obras da denúncia
em questão, incluindo, mas não se limitando a, todos os processos administrativos relacionados às
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obras citadas; íntegra dos contratos firmados; qualificação das empresas; quadro societário das
empresas; íntegra dos projetos básicos; íntegra dos projetos executivos; cronograma físico-financeiro;
caderno de encargo; memoriais descritivos de justificativas dos projetos; planilhas orçamentárias
com estimativa de valores para cada projeto; a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitidas para cada obra; qualificação dos responsáveis
técnicos; cópias dos relatórios de estudos de solo e topográficos; qualificação dos servidores
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização de cada uma das obras no âmbito da
administração municipal (nome, matrícula e cargo); notas fiscais dos serviços já executados; e data
de início da execução da obra e demais documentos que os vereadores julgarem necessários.”
Submeto, então, à votação a proposta desse requerimento para os senhores vereadores.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aceito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Tiãozinho do Jacaré?
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Queria registrar a presença... Ah, a Cedae chegou? Então, opa! Então, teremos daqui a pouco...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Deixa-me registrar duas presenças?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, por favor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Temos aqui o síndico e a esposa do síndico do Condomínio
Maria Mazzetti, em Tomás Coelho, que têm acompanhado a CPI, a Carolina e o Sidnelson.
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Não esqueçamos que, no nosso relatório, precisamos cobrar a previsão de intervenção dessa área da
Avenida Automóvel Clube, que é um dos maiores escândalos que temos observado ao longo dos
anos, e nada tem sido projetado, programado para lá.
Obrigada pela presença de vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês.
Agradeço a presença e o acompanhamento assíduo da nossa CPI.
Temos ainda duas coisas para apresentar. Eu queria tentar apresentar, aqui, duas proposições ainda
sem data, mas que a gente pudesse, para estruturar no calendário possível da CPI, essas duas
atividades. Uma delas é a vinda do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), para
que eles possam apresentar exatamente a sua auditoria sobre esses contratos fantasmas, ou o que
puderem apresentar sobre esse assunto.
Em segundo lugar, aprovar uma Audiência Pública para a Prefeitura apresentar aos moradores o
relatório do GT. A gente não afina data ainda sobre isso, mas que a gente possa fazer isso entre o
final de agosto e o início de setembro, principalmente Audiência Pública para que a gente possa fazer
esse elemento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Talvez pudesse fazer parte das deliberações uma possível
proposta de audiência conjunta com a CPI das obras inacabadas, cujo Presidente é o Vereador
Fernando William. Então, a gente já podia deixar decidido, porque, se houver concordância, já está
resolvido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu tenho pleno acordo de que a gente pode fazer essa
Audiência conjunta, conversar com o Presidente da outra CPI, o Vereador Fernando William, que a
gente pode fazer essa Audiência conjunta. Os Vereadores Renato Cinco e Tiãozinho do Jacaré, o que
acham?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Também concordo.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Concordo.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, feitas as deliberações, tem alguma outra proposição
que vocês gostariam de apresentar?
Gostaria de chamar, então, à Mesa aqui, para que a gente possa iniciar a Audiência da CPI, a oitiva da
Cedae, a Senhora Glaucia Macedo, assessora técnica de esgotos, representando o Presidente, Senhor
Hélio Cabral Moreira. Muito obrigado, Senhora Glaucia. Se a senhora puder se sentar para o lado de
cá, para a gente poder ficar em uma composição melhor. Vejo que a senhora, inclusive, está com um
documento na mão. Gostaria de fazer a leitura dele ou esclarecer por que o Presidente...
Senhora Glaucia, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que fazer aquela leitura, sobre os
deveres do informante, não tenho? Só para formalidade aqui, que eu não me recordo.
A Presidência dá conhecimento à depoente de que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes
de determinação expressos na Constituição Federal, art. 58, § 3º; na Lei Federal no 1.579, de 18 de
março de 1952, alterada pela Lei Federal no 13.367, de 5 de dezembro de 2016; na Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro, art. 45, IX; e no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
art. 121 a 124.
Cumpre registrar que fazer afirmação falsa, ou negar, ou omitir a verdade perante a CPI é crime de
falso testemunho, conforme preceitua o art. 342 do Código Penal.
Senhora Glaucia, a gente está convocando a Cedae aqui a esta Mesa, esta é uma CPI que trata,
sobretudo, da questão das enchentes, das inundações, dos deslizamentos na Cidade do Rio de Janeiro,
e em uma avaliação sobre a questão do papel do Poder Público em relação a esta situação.
A cidade passou, como a senhora sabe, obviamente, por chuvas muito intensas, tanto em fevereiro
quanto em abril. As chuvas de fevereiro deram ensejo, são fatos determinados desta CPI, e no
trabalho desta CPI, de investigação, que nós iniciamos, pareceu-nos, ao conjunto de vereadores,
importante que nós pudéssemos ouvir da Cedae quais são os planos e como é que tem sido a sua
política do ponto de vista da questão do contrato que existe, do convênio que existe com a Prefeitura,
com relação à questão do sistema de esgotamento sanitário no Município do Rio de Janeiro e como
que andam os planos e obras com relação a isso.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Em algumas áreas da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, eu tenho aqui uma série de perguntas que eu gostaria
de fazer à senhora, mas gostaria de passar o microfone, até para que... Não sei se o Presidente
encaminhou alguma justificativa de não poder estar ou se a decisão da Cedae, da Presidência da
Cedae, foi que a senhora respondesse às perguntas, que a senhora pudesse, portanto, iniciar com
essa... E se quisesse fazer uma apresentação inicial, o microfone está aberto.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Queria só sugerir que a senhora dissesse em que áreas da
cidade esse convênio foi firmado, na parceria da Prefeitura com a Cedae.
A SRA. GLAUCIA MACEDO – Boa tarde. Com relação à parceria, o que eu tenho conhecimento é do
convênio de reciprocidade, em que a Cedae ficaria responsável pelo esgotamento de áreas onde
existe Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), nas áreas informais.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Esgotamento sanitário nas áreas de UPP?
A SRA. GLAUCIA MACEDO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para a gente possa saber, o Presidente solicitou que a
senhora viesse dar as respostas sobre essa situação aqui na CPI. Esta é uma CPI que, ao final, vai
apontar responsabilidades sobre os processos que estão colocados. A senhora veio aqui
representando a Cedae, dando respostas oficiais pela Cedae. Eu só queria esclarecer que é essa a
situação.
A SRA. GLAUCIA MACEDO – Sim. Então, deixa eu lhe falar. Convocaram-me agora, eu, inclusive, nem
estava na Cedae, eu estava fazendo uma fisioterapia, e me pediram para que eu representasse,
falando que era apenas sobre enchentes. Eu não tenho conhecimento de qual é o inquérito. Eu posso
falar sobre o sistema de esgoto, como é o sistema do Rio de Janeiro, mas é complicado. Eu não estou
a par de quais são as... Embora eu nem saiba se há alguma coisa em que a Cedae esteja envolvida,
porque a parte de drenagem de enchentes é da Prefeitura.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Acho que para salvaguardar a funcionária, a gente deveria
preservá-la.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por exemplo, são perguntas sobre a Cedae. A missão
institucional da Cedae é a questão do abastecimento de água, esgotamento sanitário e demais
soluções e saneamento ambiental. É a Cedae que, no final das contas, em quatro das cinco áreas de
planejamento do Rio de Janeiro, é responsável por todo o sistema de esgotamento. No caso das
favelas, a situação das favelas com UPP ou que tenham sido atendidas pelo Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), também. A AP-5 não é responsabilidade da Cedae, tampouco as favelas da
AP-5.
Portanto, há uma série de questões que, em nosso entendimento, não têm relação direta com a
questão da drenagem de águas pluviais, mas tem relação com a questão do esgotamento sanitário,
da questão, inclusive, dos sistemas de separação universal, se eles estão sendo seguidos ou não, da
complementação das obras de saneamento.
Por exemplo, esgotamento sanitário que acaba sendo jogado nas áreas de encosta e ocasionam
deslizamentos, sobre a questão, inclusive, da possibilidade do que você tem hoje de dados sobre
enchentes que, por conta do fato dos sistemas não estarem separados causam problemas de saúde
pública, do Plano Municipal de Saneamento Ambiental da cidade, qual é a relação dele com a Cedae,
do plano metropolitano, da necessidade dos planos que a Cedae tem.
A pergunta é se a senhora tem domínio sobre essa história, e aí a gente segue o interrogatório.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco, por favor.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A primeira resposta da senhora indicou que o comportamento da
Cedae com esta CPI é de deboche. Nós convocamos o Presidente da Cedae, e remarcamos para ele
comparecer. Agora, o Presidente da Cedae manda uma servidora que nem sabe o que está fazendo
aqui.
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Penso que nós devemos dispensar a servidora e aprovar a condução coercitiva do presidente da
Cedae para vir aqui depor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria dar uma sugestão: a Cedae é um órgão
extremamente complexo, dividido por diretorias, por serviços independentes em que o Presidente, na
verdade, não deve ter as informações relativas a toda empresa.
A minha sugestão, então, é que ele pudesse vir junto com a sua equipe técnica, com os seus diretores
que dominam as ações de todas as áreas, representando a Cedae, mas com a presença do
Presidente. Então, mesmo que ele não tenha ainda o domínio total, porque ele vem de uma área
financeira, e não de uma área operacional, é muito mais complicado para ele ter esse domínio de
uma hora para outra, então ele conta sempre com os diretores.
O ideal é que ele viesse com a sua equipe técnica, em sinal de respeito à própria CPI, e a sua equipe
técnica iria auxiliá-lo nas respostas desses questionamentos que a Comissão tem a fazer. Penso que
essa seria a forma mais coerente de conduzir a Audiência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu queria, antes de fazer uso da palavra, registrar e
agradecer a presença do nobre Vereador Rocal. Muito obrigado pela presença na CPI.
Senhora Glaucia, antes de dar a palavra novamente, só para que a senhora tenha consciência do
ofício que foi encaminhado à Cedae, e que foi recebido no dia 19 de julho, portanto, já há algum
tempo. Convocava o Excelentíssimo Senhor Hélio Cabral e explicava qual era a situação, além de dar
todo o trâmite burocrático do que é a CPI, dizia: “A fim de responder perguntas relacionadas ao
assunto da Comissão, incluindo, mas não se limitando, ao Sistema de Saneamento Ambiental, Esgoto
e Água Potável, relação de trabalho que é realizada junto aos órgãos municipais ou estaduais no
saneamento da cidade, além de outros relacionados à atuação junto à Prefeitura, na prevenção,
mitigação dos efeitos e atendimento aos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos. Dada a
especificidade do tema e a importância do seu detalhamento, solicitamos que vossa excelência vá à
Audiência acompanhado do corpo técnico desta companhia, a fim de garantir que os
questionamentos sejam satisfatoriamente respondidos”. Então, assim, o ofício foi muito claro no
sentido de quais eram os motivos.
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Eu acho que a gente pode adotar essa... Até, se a senhora quiser, a gente tira uma cópia, mais uma
vez, deste ofício e deixa com a senhora, e que a gente possa garantir que possa vir já na semana que
vem. Não sei se pode ser na semana que vem, se a gente já tem... Já no dia 8 de agosto a presença do
corpo técnico da Cedae e do seu Presidente para responder essa situação aqui, na CPI.
Eu estou compartilhando da indignação do Vereador Renato Cinco e acho que é isso, ou seja, se, por
acaso, a gente precisar das respostas disso e, portanto, o mais fácil que dia 8 de agosto ele venha,
porque, senão, a gente vai ter que aprovar a condução que, no nosso entendimento, não é necessária
neste caso, mas para o qual a gente precisa das respostas.
Então, gostaria de saber se a senhora concorda com este tipo de encaminhamento, se os demais
vereadores também concordam, porque, se no dia 8 a gente não tiver, aqui, as respostas necessárias,
vamos conduzir o Presidente, porque é disso que se trata esta CPI.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só para a senhora entender, na hora em que a senhora
responde: “Eu acho”, a senhora fragilizou uma resposta em uma Audiência em que a gente precisa ter
certeza do que está sendo dito, e, para não lhe fragilizar, acho que não deveríamos dar continuidade,
porque a responsabilidade das respostas ficará toda com a senhora. E, mais do que isso, transmita ao
Presidente que esta é uma Audiência muito mais técnica, para que a Comissão possa contextualizar a
ação da Cedae na Cidade do Rio de Janeiro, suas responsabilidades, seus projetos futuros e suas
deficiências. Nada que a Cedae não esteja preparada para responder.
A SRA. GLAUCIA MACEDO – Com certeza. É que eu sou de uma área operacional. Existe uma diretoria
técnica, pode ser que tenham algumas informações que eu não tenho. Isso, eu concordo; mas eu
acho que, como a gente está passando por um momento de transição, a coisa está muito complicada
lá, eu não creio que ele deva não ter dado caso à Audiência, só acho que o momento é que está um
pouco complicado. Aí, peço desculpas em nome dele e em meu nome também, por não ter o
conhecimento para responder todas as questões, mas acho que seria interessante uma nova reunião
onde todos os técnicos, de todas as diretorias, possam dar todas as informações, que eu só posso
informar sobre a área operacional.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Como nós estamos com o cronograma, e o cronograma
começa a ficar apertado, porque nós já ouvimos os órgãos da Prefeitura, a nossa previsão inicial de
que a Cedae tivesse sido ouvida ainda em junho. Aí, não pôde vir, pediu para remarcar; remarcamos
para hoje, portanto, já é a segunda vez que a gente não consegue realizar a Audiência sobre a Cedae,
por isso a gente precisa fazer na quinta-feira que vem, porque, senão, a própria ordem de definição
dos trabalhos fica prejudicada.
Então, vou solicitar que a senhora possa aguardar, que a gente vai, inclusive, fazer o ofício para a
senhora já, inclusive, recebê-lo aqui, com cópia do outro ofício, já marcando para o próximo dia 8, às
13 horas, a presença do Presidente e com o corpo técnico que ele achar necessário para tratar dos
assuntos de esgotamento sanitário e qualquer tipo de política implementada pela Cedae que esteja
relacionada à questão de prevenção, mitigação e atendimento à população atingida pelas chuvas,
enchentes e deslizamentos.
Há uma série de perguntas sobre os planos Municipal e Metropolitano de Saneamento Básico, sobre a
relação entre a Cedae, a Rio-Águas e a empresa da Zona Oeste, a Zona Oeste Mais Saneamento, ou
seja, as perguntas vão transitar em torno desse tipo de situação, quais são os planos de
investimento, como está o convênio com a Prefeitura, como estão os planos, qual a relação entre o
Plano Nacional de Saneamento, o Plano Metropolitano de Saneamento e o Plano Municipal de
Saneamento na política da Cedae, como estão as metas estabelecidas para o Município.
São essas as perguntas que a gente vai fazer sobre isso, porque significa preparar a Cidade para um
fenômeno que acontece todo ano e para o qual a Cedae tem uma relação importante, que tem a ver
com a questão do esgotamento sanitário, sobretudo, que tem relação, no final das contas, com rios
etc. Até, inclusive, a história institucional e como a gente melhora essa relação institucional a partir
da Prefeitura.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Até porque, na Cedae, você tem um corpo técnico de alto
nível, e eu acho que podem trazer uma grande contribuição para a nossa Audiência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Podemos confirmar desta forma, Senhora Glaucia?
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A SRA. GLAUCIA MACEDO – Eu acho que sim. Eu não posso falar pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isto aqui é a cópia do primeiro ofício, mas eu só vou pedir
que a senhora aguarde, porque vão fazer também, aguarde aqui um pouquinho, mais ao término da
Audiência, para que já leve, para a gente não ter o trabalho de protocolar outro ofício, que vai
demorar a chegar às mãos do Presidente. Se a senhora veio aqui, hoje, representando, a senhora leve
o ofício já solicitando o retorno dele para o dia 8 de agosto, dando o recebido, para que a gente possa
ter o registro disso.
A SRA. GLAUCIA MACEDO – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhores vereadores, algo mais a tratar, que os senhores
desejariam?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Vou dizer o seguinte: que eu, em respeito aos demais membros da
Comissão, retiro a minha proposta de fazer a convocação coercitiva, neste momento, do Presidente
da Cedae, mas faço isso em respeito aos meus colegas vereadores, porque eu acho que a Cedae
debochou desta Comissão, debochou do Parlamento Municipal, ao criar essa situação, e acho que, se
o Presidente da Cedae não comparecer no próximo dia 8, ele vai estar nos provocando novamente, e
vamos ter que reagir – e aí, eu vou insistir na proposta da convocação coercitiva.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguma outra coisa a tratar? Eu quero corroborar com a fala
do Vereador Renato Cinco e dizer que, na próxima quinta-feira, se o Presidente aqui não estiver, terá o
meu voto a condução coercitiva, terá também o meu voto na próxima quinta-feira.
Bom, Senhor Vereador Rocal, gostaria de fazer alguma manifestação? Vereador Tiãozinho do Jacaré?
Vereadora Rosa Fernandes? Vereador Renato Cinco?
Então, senhoras e senhores, na reunião mais curta da história desta CPI, está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 13h53)
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8 de agosto de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência e Técnicos da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (CEDAE)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão
Às treze horas e doze minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a Presidência do Sr.
Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato Cinco, Relator, e Rosa
Fernandes, Membro Titular, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída
pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por
aberta a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1450/2019,
com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e
econômicas causadas pelos temporais que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de
2019, bem como as responsabilidades do Poder Público na prevenção, mitigação dos efeitos e
atendimento aos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro; Vereador Tiãozinho do Jacaré,
Membro; Vereador Marcelo Arar, Membro; Vereadora Teresa Bergher, Suplente; e Vereador Major
Elitusalem, Suplente.
Para constatar o quórum necessário para a realização dessa Audiência, farei a chamada dos
membros presentes: Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente. Queria dizer ao Senhor Presidente que o Vereador
Major Elitusalem está nesse momento em outra audiência pública, aliás, em outra CPI; e, como
participo de praticamente quase todas as CPIs, provavelmente não ficarei até o final tendo que me
deslocar para as outras, mas presente e à disposição.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sinal de que a Câmara está trabalhando, cumprindo seu
papel de fiscalização, que é um dos nossos papéis primordiais.
Antes de passar a palavra para os convidados da Sessão de hoje, queria colocar para os senhores
vereadores a proposta de calendário das próximas sessões para verificar se há concordância de
Vossas Excelências.
Na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, o convite será feito à Concessionária Zona Oeste Mais,
presidente e técnicos da concessionária responsável pelo esgotamento sanitário da AP-4.
Na quinta-feira, às 13 horas, o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e da região do
Guandu. Ou seja, os dois comitês de bacia.
Na quinta-feira seguinte, no dia 22 de agosto, o Tribunal de Contas, para falar da inspeção
extraordinária das obras irregulares e do estudo orçamentário aprofundado. A convocação era para
aquelas correções que já havíamos pedido com relação à questão do orçamento municipal para a
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temática dessa CPI; e aproveitar, inclusive, para falar também dessa situação das obras irregulares
que diz respeito à contenção de encostas e, portanto, ao escopo desta CPI.
Na quinta-feira seguinte, no dia 29 de agosto, iniciaríamos a rodada de oitivas de secretários. Nossa
proposta é começar com o Secretário Municipal de Meio Ambiente Marcelo Queiroz, mesmo sabendo
que ele não estava como secretário no momento das chuvas, mas que ele possa trazer quem estava
também como subsecretário naquele momento da então subsecretaria de meio ambiente, porque, na
verdade, é o órgão hoje responsável pela Rio-Águas.
Portanto, todo o debate sobre o saneamento também será sob a ótica do município. Acaba tendo
uma lógica com relação à Sessão de hoje e às duas da próxima quinta-feira para que possamos
cobrar e propor questões ao Senhor Marcelo Queiroz, Secretário de Meio Ambiente.
Colocado em votação, pergunto os votos dos Senhores Vereadores Renato Cinco e Rosa Fernandes.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A favor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aprovado.
Senhor Presidente, queria registrar aqui a presença de dois técnicos da Prefeitura do Rio que hoje
estão, não sei se felizmente ou infelizmente, na Cedae, que os deixou aqui. Mas, certamente, a Cedae
pegou reforços: Mauro e Guilherme que sempre atuaram muito dentro da cidade e que têm um
conhecimento vasto, podemos explorar bastante os dois.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Registrada a presença. Ia fazer, inclusive, o registro de todos os
nomes dos técnicos da Cedae que temos aqui presentes. Mas, de qualquer forma, é muito importante
saber que são técnicos e que conhecem profundamente a cidade. Muito obrigado, já agradecendo
pela presença.
Então, aprovado o nosso calendário das próximas semanas. Só lembrando que, na próxima
quinta-feira pela manhã, a nossa CPI não poderá ser realizada nesta sala, pois estará ocupada por
uma atividade do Vereador Prof. Célio Lupparelli. Portanto, acho que faremos no auditório e não aqui.
À tarde será, normalmente, nesta sala, que já é quase uma sala nossa de ocupação completa e plena.
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Vamos lá. Bom, hoje, nossa Audiência contará com a presença do senhor presidente e de uma série
de técnicos da Cedae, com o objetivo de trabalhar e entender quais são as questões da Cedae, do
ponto de vista do saneamento ambiental, e suas relações com as questões dos temporais, chuvas,
enchentes e deslizamentos na Cidade do Rio de Janeiro; e a relação, portanto, com o Município do Rio
de Janeiro.
Estão presentes aqui hoje, aos quais agradeço imensamente a presença, o Senhor Hélio Cabral,
presidente da Cedae; o Senhor Guilherme José Campos, assessor técnico da presidência; a Senhora
Márcia Rúbia, gerente da diretoria técnica de projetos; a Senhora Sylvana Azulay, assessora da
presidência; a Senhora Silvia Goulart de Figueiredo Machado, assessora da governança corporativa; o
Senhor Carlos Braz, diretor da Cedae; o Senhor Mauro Alonso Duarte, diretor técnico de projetos; e o
Senhor Roberto Hugo da Costa Filho, procurador do estado e assessor jurídico chefe. Falei o nome de
todos que estão na Mesa.
Só vou pedir que, na medida em que um dos senhores fale, até para que o pessoal da taquigrafia
possa identificar quem está falando, diga só o nome. Não há necessidade de nenhuma outra
formalidade, apenas para que a gente facilite as tarefas dos trabalhadores aqui da Casa que fazem o
serviço de ata e taquigrafia.
Gostaria de passar, portanto, a palavra ao senhor presidente da Cedae. Já fui informado que haverá
também uma apresentação, mas vocês têm aí uma hora para proceder à apresentação, a partir da
qual nós, então, faremos as nossas perguntas, depois da apresentação. Gostaria de passar a palavra,
já agradecendo mais uma vez a presença do senhor presidente da Cedae.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Boa tarde, excelentíssimos senhores vereadores e demais
autoridades presentes. Gostaria de começar pedindo desculpas, porque na última vez que a gente
recebeu a convocação eu entendi que era um assunto estritamente técnico e, por conta disso, mandei
somente pessoas técnicas. Eu não tive a percepção da importância que vinha a ser essa reunião.
Tenho a satisfação de estar na Casa para falar não só sobre enchentes, mas falar um pouco também
da nossa gestão.
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Este ano, ao assumir a presidência da Cedae, abracei um dos mais difíceis desafios da minha carreira
profissional. Comecei minha carreira profissional há 20 anos no BNDES, depois fui presidente da
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), da Emater, agência de
fomento do Rio de Janeiro. Então, tenho uma longa história também na gestão estadual, desde 2002,
mas a presidência da Cedae é um desafio, é uma empresa gigante, vamos dizer assim, a gente fatura
mais de R$ 6 bilhões, tem mais de cinco mil funcionários.
Nós temos hoje 1.600 km de rede de água na cidade inteira, temos mais de um milhão de matrículas.
É uma operação complexa e que requer muito esforço e muita dinâmica na sua condução. Então,
essa gestão é uma gestão à qual tenho despendido todo o meu conhecimento. Já tenho cabelos
brancos, tenho certa experiência em gestão de empresas, inclusive privadas também – eu fiquei na
Vale quatro anos – além da experiência estatal.
Antes de assumir a presidência, eu estava na diretoria financeira, na gestão do Briati, estive um pouco
também na gestão do Victer. Então, para mim, esse desafio veio ao encontro do que eu já havia
pensado sobre a Cedae quando era diretor financeiro. Implantamos muitas medidas voltadas para a
eficiência de gestão. Meu foco, minha meta e meu empenho todo é tornar a empresa o mais eficiente
possível, trabalhando sempre visando o bem-estar da coletividade.
Nós somos uma concessionária de serviços públicos. Logo, fazer um bom serviço não é nada mais do
que a nossa obrigação. Acho que temos que tirar da nossa cabeça que estamos fazendo um favor.
Estamos fazendo uma obrigação e tem que cumprir essa obrigação com rigor e extrema eficiência.
Então, essa é a meta. Quero agradecer a Rosa o elogio às minhas requisições a Prefeitura.
Rosa, eu queria dizer o seguinte: um técnico só ganha um jogo se tiver um bom time jogando. Então,
eu escolhi profissionais competentes, reconhecidamente competentes, não só os da casa, como os da
Prefeitura também, e de outras empresas que a gente trouxe o procurador aqui, o Roberto. Então,
nós montamos um time vencedor, que vem trabalhando e executando as tarefas com eficiência, com
produtividade e com uma redução de custo. Porque a gente precisa de reduzir custo, de aumentar
eficiência para poder investir. Se a gente é perdulário e torna, vamos dizer assim, a operação muito
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cara, não sobra recursos para investir, e nós estamos fazendo investimentos gigantescos em toda a
região.
Nós estamos com investimento na Baixada Fluminense – que não vem ao caso aqui porque a gente
está falando da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas só na AP-4, que nós estamos na região de Vargem e
Recreio é mais de R$ 1,6 bilhão. Aqui na área também da Leopoldina, de Ramos, também é um
montante de algumas centenas de milhões. Então, isso tudo a gente faz porque a gente racionaliza e
é comedido. É uma administração espartana, a gente corta mesmo. E apaga a luz quando sai da sala,
entendeu? Não é porque pouco gasta não. É pouco e a gente tem que economizar o pouco, porque é
de pouco em pouco que a gente chega no muito, entendeu? Então, a gente já fez muita coisa.
Esses meses, eu estava fazendo o balanço com a minha diretoria, e o que foi feito nesses meses foi
muito, mas ainda há muito mais a fazer. Nós estamos aqui para fazer essa prestação de contas e
para conversar com vocês, os vereadores, o que vocês quiserem saber sobre a Cedae. Eu trouxe uma
equipe maior do que aquela relativa apenas à enchente, que talvez eu viesse só com dois
profissionais. Para falar sobre enchente, não precisa mais do que duas pessoas. Mas a gente trouxe
uma equipe maior da área jurídica, uma equipe da área técnica de investimento, equipe de
manutenção, está todo mundo aqui porque se vierem perguntas relativas à empresa lato sensu, a
gente também tem condição de responder e comunicar a vocês como é que a gente tem conduzido a
companhia.
Muito obrigado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aliás, Presidente, se me permite, eu acho que essa
chamada da Cedae é uma chamada extremamente acertada. E eu acho que a gente deveria fazer
alguns desdobramentos independentes de CPI, porque a Cedae interfere diretamente na cidade.
Então, não só na questão de abastecimento de água, na questão de tratamento de esgoto, mas
também das cobranças, porque existem muitas discussões em relação a isso, de tarifas sociais,
aonde aplicar, como aplicar, porque se paralisou, porque um grupamento tem e outro exatamente
similar não tem? Acho que a gente podia provocar uma discussão dessas, fora da CPI porque não
tem nada a ver com enchente, mas acho que iria trazer para a Casa um conhecimento enorme
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daquilo que a gente não tem. Porque a gente não tem essa proximidade na Câmara Municipal com o
órgão estadual que interfere diretamente aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos pensar, Vereadora Rosa. Por que a gente não propõe
uma Comissão Especial aí, que tem um trâmite diferente...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu vou adorar isso!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – ... diferente da CPI, mas que podemos pensar. Vamos pensar
nisso juntos porque acho também que teremos desdobramentos aqui.
Mais uma vez agradecendo, queria passar aos senhores e dizer, Senhor Hélio Cabral, que, de fato,
estamos felizes hoje com a presença da Cedae e da quantidade de técnicos porque para nós era de
fato importante. No nosso entendimento, a questão das enchentes na Cidade do Rio de Janeiro tem
uma relação intrínseca com a discussão completa de saneamento ambiental; e, na questão do
saneamento ambiental, nós temos uma relação direta da Prefeitura com a Cedae. Ou seja, por mais
que a própria questão do marco que institui esse convênio da Prefeitura do Município do Rio de
Janeiro com a Cedae tenha sido inclusive mais recente, mas já vem de longos anos, desde a fusão, o
processo inclusive de que a Cedae é responsável por todo o processo de saneamento ambiental –
depois, apenas de uma parte da cidade não, na parte de esgotamento sanitário. Vamos falar sobre
isso aqui.
E saneamento tem toda a relação com enchente, seja por que é preciso que a gente preveja e consiga
entender a questão dos rios da Cidade do Rio de Janeiro – embora a questão, inclusive, da coleta de
esgoto, com separador absoluto; tratamento do esgoto, para que eles não caiam nos rios da cidade,
como uma questão de prevenção para que as enchentes não aconteçam. Ou seja, pela questão,
inclusive, do recolhimento e tratamento de esgoto das favelas, para que eles não sejam jogados nas
encostas; para que eles não provoquem e facilitem a questão dos deslizamentos.
Então, o objetivo aqui – e eu vou abrir a palavra para que os senhores façam a apresentação – é
basicamente investigar como está a relação e fazer uma lógica de uma proposição, inclusive, de que
a gente possa melhorar, para a cidade, os trabalhos necessários desta concessionária pública.
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Quero aqui registrar que estive nas ruas para defender que a Cedae permaneça 100% estatal e
pública. E assim continuarei fazendo, ao lado também do Vereador Renato Cinco, porque sempre
estivemos nas ruas, e assim defendemos como mandato. Quero parabenizá-lo por isso. Porque a
gente acha que esse é o caminho. É neste escopo que esta CPI aqui, hoje, preparou algumas
perguntas e algumas questões. Mas faremos depois da apresentação dos senhores, nesse prazo que
a gente estabeleceu. Quero até dizer que esse prazo de uma hora é só porque como
obrigatoriamente a gente tem que parar às 16 horas, para que a gente tenha o tempo das perguntas,
posteriormente à apresentação dos senhores. A gente vai começar 13h30min; vai até 14h30min e
tem uma hora para fazer as perguntas novamente.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – A primeira apresentação, ilustre vereador, vai ser sobre o Projeto
Comunidade Cidade, porque eu acho que ele está intrinsecamente ligado ao tema das enchentes. Por
quê? Nas áreas normais, nós temos separador absoluto e todo o esgotamento sanitário vai ou para a
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria, a ETE Pavuna, Sarapuí ou vai para o emissário – o de
Ipanema ou da Barra. Então, para os sistemas que estão organizados dentro da cidade formal, a
gente tem praticamente a totalidade do esgotamento indo para o local adequado, sendo feito um
tratamento adequado. Ao passo que nas comunidades, que representam mais de 20% – alguns
falam em 20%, outros em 25%. Eu não sei o número exato, mas é uma grande parte da cidade que
está sendo ocupada por habitações subnormais –, nessas áreas, nós não temos um esgotamento
sanitário com separador absoluto e ele acaba caindo, sim, na água pluvial. Na água pluvial, ele vem
obviamente com parcela de lixo, de sólidos, e isso provoca todo um problema, inclusive de
assoreamento, porque uma parte que vem do morro vem com terra, vem com areia.
Então, uma parte do problema que ocorre no asfalto, ele é oriundo de comunidades que não têm um
tratamento e um esgotamento sanitário como deveria ser.
Apesar de grande parte dessas comunidades ser de responsabilidade da Prefeitura, foi feita um
aditivo ao termo com a Prefeitura, que vocês bem conhecem, que passaram as comunidades com
UPP para a Cedae. De qualquer forma, isso não é a totalidade e isso realmente acarreta uma série de
problemas – a gente tem consciência disso, e sabe que essa solução é mais demorada, mais difícil,
mais dispendiosa e mais custosa também. Mas nós temos que começar. Exatamente esse começar é
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que foi discutido com o governador – eu fui da equipe de transição do governador Wilson Witzel,
ainda em novembro do ano passado.
Foi quando a gente começou a discutir, exatamente, uma solução para a questão das comunidades.
Naquele momento, a gente começou a desenhar um projeto de Comunidade Cidade. E esse projeto de
Comunidade Cidade vem ao encontro, exatamente, de você transformar uma comunidade em uma
cidade. E para transformar uma comunidade em uma cidade, o governador – a gente discutiu muito
isso – escolheu logo a mais difícil. A gente falou: “Vamos fazer uma menor, uma mais fácil. A gente
faz uma piloto. Depois, a gente vê como é que é”. Ele falou: “Não! Qual é a mais difícil? É Rocinha?
Então, eu vou fazer a Rocinha. Porque, a gente fazendo a mais difícil, as outras virão a reboque”.
Eu vou passar a palavra ao Guilherme, que é um assessor, mas antes de passar a palavra para ele, o
governador criou uma assessoria especial ligada diretamente ao governador, que é o Roberto, que
era da Secretaria de Infraestrutura, só para tratar desse tema do projeto comunidade, Programa
Comunidade Cidade. Então, para falar de Comunidade Cidade, vou passar a palavra para o Guilherme,
porque ele tem uma apresentação que eu acho importante todo mundo tomar conhecimento para
ver a importância, a magnitude e como ela ataca o problema e dá a solução, não só sobre
esgotamento. Mas dá solução sobre posse da terra, titulação, escola, saúde, urbanização, todas as
casas terão número, tem nome e tal. Mas é melhor o Guilherme falar, porque ele vai falar com mais
propriedade, com mais detalhe.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Boa tarde a todos, Senhor Presidente, Senhor Vereador Renato
Cinco. Eu sou Guilherme Campos, engenheiro. Por 18 anos trabalhei na Secretaria Municipal de
Habitação, participei de todos os projetos de Favela Bairro, Grandes Favelas, o Bairrinho, Morar
Carioca – foram todos sob a minha coordenação. E eu fiquei muito honrado pelo presidente me
chamar para participar, aqui na Cedae, do Programa Comunidade Cidade, onde estamos fazendo um
trabalho que é um trabalho motivante, que sempre me motivou e sempre me deu muita satisfação
por trabalhar pelas comunidades mais carentes da Cidade do Rio de Janeiro.
Então vou passar a apresentar, aqui, o Programa Comunidade Cidade. O nosso lema é resgatar a
credibilidade e construir dignidade. O histórico de ocupação e crescimento das favelas no Rio de
Janeiro está relacionado à resposta da população de baixa renda ao processo de desenvolvimento
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altamente desigual e contraditório marcado por forte estigmatização e segregação da cidade. O
crescimento desordenado e o descaso do poder público durante décadas geraram falta de
infraestrutura, ambiente insalubre e condições indignas de moradia nas comunidades. Diante do
cenário exposto, o Governo do Estado do Rio de Janeiro resolve intervir incisivamente nessa realidade
e, como resposta, apresenta o Programa Comunidade Cidade.
O Programa Comunidade Cidade é um programa orientado para promover uma verdadeira revolução
em comunidades de baixa renda no Estado do Rio de Janeiro, através de ações e implementações de
obras,

de

saneamento, mobilidade, habitação, resíduos sólidos e equipamentos urbanos,

integrando-os totalmente às cidades de que fazem parte. O programa está fundamentado em cinco
eixos estruturantes, a saber: saneamento, dotar a comunidade de infraestrutura de água, esgoto e
drenagem; mobilidade, abertura de rua, construção de elevadores, planos inclinados, escadas,
rampas e ordenamento viário; moradias dignas e melhorias habitacionais; gestão na coleta e
destinação, reciclagem e criação de moeda social para os resíduos sólidos, que é o lixo; e construção
de equipamentos, reformas e construção de creches, cursos profissionalizantes, centros da terceira
idade, Poupa Tempo e outros.
Nossos objetivos. O objetivo do saneamento é melhorar o abastecimento de água, através da
recuperação dos reservatórios existentes e da ampliação da rede de distribuição domiciliar, ampliar a
rede de esgotamento sanitário da comunidade, construir soluções para os problemas ambientais de
lixo, esgoto e de moradias existentes nos talvegues. A mobilidade é construir moradias dignas
através de unidades habitacionais verticalizadas na própria área ou no entorno imediato da
comunidade, oferecer aluguel social em indenização às famílias a serem realocadas e realizar
melhorias habitacionais nas áreas afetadas pela intervenção. Resíduos sólidos, melhorar a gestão na
coleta de resíduos, ampliar os pontos de coleta de lixo e modernizar o sistema de coleta manual e
mecânica e criar e incentivar programas de reciclagem de resíduos sólidos. Construir equipamentos
públicos que atendam a demanda da comunidade, construir escolas profissionalizantes, construir e
reformar creches, criar postos de trabalho nas obras e projetos com capacitação e emprego de mão
de obra local.
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As áreas prioritárias escolhidas para implementação do programa foram Rocinha, Maré, Salgueiro – é
o Complexo Salgueiro em São Gonçalo. Então, nós vamos falar um pouco aqui da Rocinha. A Rocinha
é subdividida em sub-bairros. São aproximadamente 22 sub-bairros. As características da população.
Pelas fontes da associação dos moradores, existem 200 mil habitantes na Rocinha. Pelo IBGR, censo
de 2010, eram 69.356, mas foi feito pelo trabalho social do estado no ano de 2008 e 2009, 101 mil
habitantes. Nós extrapolamos isso pelo crescimento que vem tendo em média nos últimos anos. Nós
chegamos hoje a uma população na Rocinha estimada em 120 mil habitantes. É em cima desses 120
mil habitantes que nós estamos fazendo todos os projetos para atendimento à comunidade.
As características territoriais. No mapa da Rocinha, em 1975, havia 58 mil habitantes, e a Rocinha era
demarcada por essa linha amarela. Em 1985, já havia 66 mil habitantes e já houve uma expansão.
Em 1996, já passou para 78 mil habitantes e houve uma expansão maior ainda. Em 2019, é uma
população estimada de 122 mil habitantes. Toda essa área em azul que é a que pretendemos tratar.
Essa é a densidade demográfica pelos sub-bairros. Então, nas áreas verdes, menos de 500
habitantes/hectare. Nas amarelas, de 500 a 1.000 habitantes. Nas laranjas, de 1.000 a 1.500
habitantes. Nas vermelhas, de 1.500 a 2.000 habitantes/hectare. E nas áreas marrons, de 2.000 a
3.000 habitantes. É uma densidade, aquele miolo ali, é uma densidade muito grande, que vocês vão
ver mais tarde que está nos causando graves transtornos.
Os eixos estruturantes. São só algumas informações. A comunidade é servida hoje por becos, 34%
das moradias; 33% por escadaria; rua de pedestre, 15%; rua onde passam veículos, 7%; rua muito
íngreme, 1,8%; e não sabem responder, o último. Uma pesquisa que foi feita lá.
Tipos de domicílios. Apartamento, 36%; casa partilhando parede ou laje, 36%; casa isolada, 19%;
cômodo, menos de 1%; e o restante a pesquisa não conseguiu responder.
O tratamento de esgoto, nós não temos esse número, mas com relação ao abastecimento de água,
nós temos 69,3% abastecidos e 21% com ligação interna. O destino do lixo coletado indiretamente,
81%; coletado diretamente, 12%.
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A Rocinha é uma área de especial interesse social, está demarcada em verde. Ali, pontilhado em
vermelho, é a Estrada da Gávea, é a via principal que corta todo... Não, ali é a Estrada da Gávea,
Presidente. O Laboriaux é uma rua que sobe.
Esse é um plano diretor que foi elaborado lá atrás e que está servindo de base para nós fazermos as
delegações necessárias para o Comunidade Cidade.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Guilherme, esse plano aí foi feito pelo arquiteto Toledo há mais de
10 anos, você conhece. Então, foi com base nele, e inclusive ele morou na Rocinha, ele interagiu com
a comunidade e, então, é um projeto que tem a ver e está afinado com os interesses da própria
comunidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desde a campanha de 2014 a gente usava também inclusive
essa comparação quando fazia o debate de que o PAC queria construir o teleférico e a própria
comunidade da Rocinha dizia que preferia saneamento ao teleférico, e muitas vezes baseada no
plano do Toledo, no Plano Diretor, que era isso. Ou seja, sob esse ponto de vista, embora ele não
esteja atualizado – tem uma necessidade inclusive de atualizá-lo, já que é de 2005/2006 –, vi que,
por exemplo, do ponto de vista populacional, vocês até estão fazendo. Eu acho que a referência inicial
ser aquele plano é bastante interessante.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Agora ele está sendo revisto porque tem muitas questões em
alguns lugares que tinham rampas e tal, a gente está vendo que dá para fazer ruas, tem algumas
coisas que a gente está adaptando à realidade de hoje.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Eu queria só complementar a palavra do presidente da Cedae,
dizendo que, como ele já disse, foi criado por decreto um grupo multidisciplinar de várias
secretarias...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Todos do estado ou tem alguma participação de Secretaria
ou de órgão da Prefeitura?
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Não, inicialmente só do estado, e essa interface será feita
posteriormente. Junto com o Professor Toledo, que está junto do processo, tem um programa social
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intenso também que é da Ruth – não sei se você conhece a Ruth, da parte social. Então, esse é um
programa completo, seguindo aqueles eixos de cada um. A Cedae ficará responsável pela parte de
infraestrutura e pavimentação.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – A Cedae a gente conversou, a equipe inteira lá na reunião e do piso
da terra para baixo vai ser Cedae. A Cedae vai cuidar de água pluvial, esgotamento, abastecimento de
água e também um sistema de cabeamento para os fios de energia elétrica e de telecomunicação.
Nós estamos em contato já com a Light e com a Associação das Empresas de Telecomunicação,
porque o projeto nosso não prevê poste na rua.
Eu até conversei com o Governador ontem a respeito desta CPI aqui de hoje, falei para ele os
assuntos que seriam abordados porque nós vamos precisar muito, muitíssimo desta Casa aqui. Esse
projeto aqui, para ficar de pé, precisa necessariamente de aprovações da Prefeitura e, em alguns
assuntos, da Câmara de Vereadores. Por exemplo, a gente precisa ter gabaritos diferentes para poder
fazer determinadas ações lá dentro. Então, esse assunto tem que ser discutido com mais detalhe,
acho que aqui não é o foro, mas com certeza precisaremos muito desta Casa para poder levar esse
projeto à frente e ter êxito.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Vamos continuar aqui a apresentação. Tem um filminho aqui que
eu queria passar. Eu queria mostrar como é a Rocinha, mas não estou conseguindo aqui, mas vamos
lá.
No saneamento, como vocês podem ver aí, as redes de esgoto correm a céu aberto, uma
macarronada de tubos de água. Então, os objetivos do nosso programa são melhorar o
abastecimento de água, a recuperação dos reservatórios existentes e a ampliação da rede de
distribuição domiciliar.
Presidente, hoje temos uma capacidade de abastecimento na Rocinha de aproximadamente 2.200 m³
e, dentro do nosso projeto, vamos ampliar essa capacidade para 7.500 m³, de forma a equilibrar todo
o sistema de abastecimento de água da Rocinha. Nós estamos criando redes novas, projetando redes
novas, para que haja uma distribuição igualitária entre todos os bairros, como também as obras de
retaguarda desde a estação de elevatória da Gávea. Nós estamos fazendo todo um trabalho,
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mudando os recalques ao longo do trabalho. Essas são as intervenções de saneamento previstas,
propostas, que é esgotamento...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Guilherme, já que a Vereadora Rosa Fernandes falou sobre tarifa
social, eu acho importante, Vereador, nós vamos implantar: todas as ruas terão nome e número e
cada número terá hidrômetro. Nós vamos “hidrometrar” todas as unidades. Todas as unidades serão
com tarifa social. Até 21 m² o pagamento é de R$ 30,00 e poucos por casa. E 21 m² dão 700 litros por
pessoa por dia, que é um número bastante razoável para uma casa em que moram três, quatro
pessoas. Então, é um número bom e todo mundo será “hidrometrado”. Ao contrário de hoje, que é
esse monte de “macarrão” que a gente acabou de ver aí.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Então, são algumas propostas nossas. Nós também vamos
revitalizar a estação elevatória de esgoto de São Conrado e vamos colocar em operação outra linha
de recalque de esgoto até o Leblon para ir para o emissário de Ipanema, sendo esta enterrada na
Niemeyer, para que a gente possa minimizar o risco de ter vazamento de esgoto na Praia de São
Conrado novamente. Nós estamos muito preocupados com a questão ambiental. Vocês vão ver o
programa à frente.
Abastecimento de água. A gente vai cobrir toda a parte da Rocinha também, como eu já disse. Isso aí
são os problemas que nós temos hoje com relação aos talvegues. Grande parte dos problemas de
inundação que nós temos é porque os talvegues estão todos ocupados por moradias em cima.
Vou apresentar aqui: é tudo casa em cima. Eu tenho casa em cima e isso me impede de fazer a
limpeza eficiente das canaletas e que essas possam receber água de chuva e a gente possa tratar os
efluentes.
Isso aí é uma caixa separadora que a gente vai colocar em determinados pontos nos talvegues para
captar os resíduos sólidos, separar os resíduos sólidos.
Isso aí são as caixas de gradeamento mecânico, mais abaixo, que nós vamos fazer em alguns pontos.
Mobilidade. Como todos sabem, hoje a Estrada da Gávea é a principal via de penetração na
comunidade. Nós temos outras vias, que é a do Laboriaux, temos a Dionéia; temos a Rua Dois, que vai
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só à metade; temos a Rua Quatro. Temos ali o Boiadeiro e temos a Via Ápia. A intenção é fazer a
ampliação das vias.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Guilherme, vou explicar aqui a importância do apoio desta Casa e do
Prefeito a esse projeto porque na hora que você vê esses talvegues completamente tomados por
casas, tem que haver uma desapropriação deles porque é uma faixa que além de ser muito perigoso
a pessoa morar ali, também é insalubre. Então, a gente precisa deslocar essas pessoas dentro da
comunidade, porém para outras habitações verticais. Outra questão também da mobilidade do
sistema viário é que a gente, para subir com van ou micro-ônibus, em alguns locais a gente vai ter
que abrir ruas novas porque uma pessoa para ter dignidade, para chegar uma ambulância, para
chegar um caminhão de lixo, para chegar até um carro de velório ou coisa parecida, tem que ter vias
que possibilitem ser carroçáveis. Para abrir ruas carroçáveis, a gente vai precisar deslocar essas
pessoas.
Então, qual a preocupação a qual esse programa já se antecipou e já está sendo elaborado no
governo? Criação de conjuntos de prédios dentro da comunidade, na borda dele, para as pessoas não
terem que se deslocar para a Vila Kennedy ou lá para o final de Santa Cruz. Quer dizer, as pessoas
vão morar na própria região e dentro dela mesmo. Mas a gente vai precisar de prédios com gabaritos
mais altos.
Até a questão que foi muito atacada no início, quando a gente começou a discutir isso, ainda na época
de transição: “Ah, não pode ser prédio porque pobre não paga condomínio; o elevador quebra, etc e
tal”. A solução que a gente encontrou foi que esses prédios serão unidades comerciais no térreo e
essas unidades comerciais vão ser responsáveis, e não vão pagar nada de aluguel, pela limpeza e
pela manutenção dos elevadores. Com isso aí, a gente quebrou esse paradigma de que prédio de
classe baixa não funciona, porque o elevador não funciona, e vai ficar tudo parado e vai virar um
pardieiro.
Então, isso a gente atacou dessa forma e está sendo visto por parte de urbana, que é a Secretaria de
Estado das Cidades (Secid) que está cuidando. Ela não está aqui presente. É outra secretaria. Mas,
assim, isso está sendo tratado dessa forma e essa é uma solução que vai ser trabalhada aí.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse projeto acabará
sendo debatido como um todo pela Câmara, porque tem - de fato - essas questões todas de
desapropriação, de realocação de pessoas, de padrões urbanísticos e, provavelmente, de legislação
urbanística que permita fazer isso. Enfim, tem uma série de coisas que eu estou aqui passando e que
eu sei que haverá o debate aqui na Casa.
Mas eu estava preocupado, por exemplo, e queria fazer primeiro uma pergunta que tem a ver com a
questão dos talvegues e, talvez, com a apresentação, ainda, de saneamento. Foi feito ou atualizado
algum estudo hidrológico para perceber se os caminhos das águas hoje permanecem ou se há
necessidade de alterações nesses caminhos, porque os próprios padrões – e isso eu fui aprendendo
aqui na CPI pois eu sou um mero professor de História, mas fui aprendendo aqui na CPI com uma
série de aulas que a gente teve aqui no início sobre todas essas questões – e que até mesmo a
questão do padrão das chuvas hoje é bastante diferente. Ou seja, como o Plano Diretor, inclusive, é
um Plano Diretor que está sendo atualizado, mas ele já é relativamente passado, também tem a
questão... Eu só fiquei preocupado sobre essas intervenções para garantir essa questão dos
talvegues, das câmaras separadoras como eu vi ali agora, se foi precedido de algum estudo
hidrológico...
Porque a gente sabe também que, do ponto de vista da Prefeitura, os técnicos da Rio-Águas detêm...
A Rio-Águas também está sucateada e, portanto, também muitas vezes não tem condições de fazer
isso. Mas, a pergunta é se isso está previsto.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Professor Tarcísio, nobre Vereador, nós estamos com uma
equipe…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E não vai aqui nenhuma crítica. É só uma pergunta para nós
sabermos como é que é.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Não. Nós estamos com uma equipe trabalhando direto lá. É uma
equipe de topografia. É uma equipe de arquitetos. É uma equipe de técnicos, de consultores de
hidrologia, exatamente para fazer o estudo de tudo isso. Nós já identificamos que não vamos poder
captar toda a água, o montante da Estrada da Gávea, e jogar por baixo ali no canal da Aquarela do
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Brasil, porque nós temos uma interferência gravíssima do metrô, que não nos permite. Então, nós
vamos ter que fazer um desvio pela Via Ápia. Vamos fazer um túnel line para jogar no canal. Então,
isso tudo já está sendo estudado.
Nós temos uma equipe fulltime de especialistas nisso, os melhores especialistas que a gente pode
ter no Rio de Janeiro em termos de hidrologia estudando isso. Isso está sendo levantado,
respondendo com relação ao caminho das águas, está sendo levantado in loco. Nós vamos marcar
tudo direitinho.
Os talvegues, a retirada das casas, a execução de infraestrutura de drenagem e esgoto, a criação de
escadas drenantes e interligação de becos existentes e urbanização dos vazios remanescentes, de
praças de convivência, lazer e recreação.
Isso aqui é o mapeamento de risco da Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio). Os senhores
devem conhecer bem. É aquela área lá de cima do Laboriaux que sofreu agora um deslizamento. Nós
temos a área da roupa suja aqui e temos aquela outra área lá do portão vermelho, lá no parque
ecológico também que sofreu com as últimas chuvas, resíduos Sólidos.
Esse é um dos principais problemas nossos. O senhor vai ver imagens chocantes aqui. O objetivo é
melhorar a gestão da coleta de resíduos sólidos e ampliar pontos de coleta de lixo e criar e incentivar
programas de reciclagem. Hoje, nós temos 11 pontos de coleta irregular e 11 pontos de coleta regular
em toda a Rocinha. Nós vamos transformar isso em 48 pontos. Então, nós vamos ter uma melhora
significativa.
Isso está sendo tratado especificamente por um grupo que vai estudar a melhor maneira de como
fazermos isso devido às dificuldades topográficas que envolvem toda a área. Então, tem um grupo
que está atuando em cima disso para a gente ver quais são as melhores soluções para adotarem isso
aí.
Só quero voltar aqui. Essa é a condição de chuva. Choveu, acontece isso aí. Essa é a nossa condição
que chega à caixa de retenção lá embaixo. Não passa nada, é onde dá origem às inundações. Aquilo lá
é a quantidade de terra que a gente tira da UTR, que é tirada da UTR.
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Vou passar aqui agora... Nós dividimos a Rocinha em várias etapas de obras devido às dificuldades
que nós temos. Tratar socialmente, tratar a viabilidade de que as pessoas não sejam retiradas das
casas, não criem problema. Então, nós estamos procurando por orientação do presidente. Nós
fizemos um estudo aprofundado de onde não haveria, no momento, nenhuma remoção, para que
fizéssemos o trabalho. Tem duas etapas que eu não tenho...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Guilherme, a palavra não é remoção. É realocação de pessoas para
outra. A palavra remoção é muito ruim. Ela foi feita na época da Vila Kennedy, não sei o quê...
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – É a realocação, tem razão.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Um cuidado que se tomou desde o início. A gente vai construir e
depois vai dizer: “Olha você vai sair daqui para aqui”.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Exatamente.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A palavra que a gente vai usar vai depender de como o projeto foi
executado. Se for mantida a tradição de violação dos direitos dos moradores das favelas, como
aconteceu durante a gestão Eduardo Paes, a gente vai chamar de remoção. Se forem respeitados os
direitos dos moradores das favelas, a gente chama de realocação. Primeiro, a gente vai ter que ver o
que os senhores vão fazer para, depois, a gente decidir qual adjetivo a gente vai usar.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Eu posso lhe garantir, Vereador Tarcísio Motta, que vai ser
realocação, porque existe uma preocupação muito grande do grupo que trabalha, hoje, lá, com esse
fato para que não ocorra. Está certo?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É apenas uma curiosidade: tem outra categoria que vive
tendo que lidar com a palavra remoção. Porque você tem remoção de corpos, remoção de lixo, e aí
você vai ter todos os problemas de remoção de moradia, conforme esse está colocado.
Você tem professor que tem que passar por concurso de remoção, quando tem que mudar de uma
escola para outra, de uma Coordenadoria Regional de Educação (CRE) para outra, de um município
para outro. Vale quando encontrar... Pena que a Vereadora Rosa Fernandes não está aqui, para que,
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de repente, quem sabe a gente consiga, inclusive, mudar essa palavra, garantindo o direito, para toda
vez que um professor precisar mudar de escola ele não tenha que passar por um concurso de
remoção, que é outro lugar onde essa palavra horrorosa é usada.
Desculpa, fecho o parêntese curioso, mas eu não poderia... A bola estava quicando, eu tinha que fazer
alguma coisa.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Tem que falar isso para o filho dela que, com certeza, será atendido.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Então, eu vou fazer a apresentação aqui, agora, das fases da
programação da Cedae para o Programa Comunidade Cidade. Essa é uma foto – vocês já viram – do
esgoto, na Vila Cruzado, e a gente quer mudar essa realidade.
Aqui são os sub-bairros. Nós já falamos. Estas aqui são as vias principais, é o sistema viário. As
vermelhas são a Estrada da Gávea, as vermelhas mais escuras são as que a gente vai abrir. Isto aqui
é a Vila Cruzado, que é uma parte da comunidade...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Essa é a primeira parte do projeto. A gente vai lançar o edital ainda,
em setembro, lançar o edital e o termo de referência. Tendo êxito na licitação, a gente começa as
obras ainda este ano ou, no máximo, no início do ano que vem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estava aqui perguntando porque é o seguinte:
provavelmente os senhores ainda não tiveram conhecimento disso, mas, como fruto desta CPI, foi
feita uma audiência pública, em que os moradores de 10 favelas e comunidades da Cidade do Rio de
Janeiro estiveram presentes, foram comunidades diretamente atingidas pelas chuvas de fevereiro e
de abril, e a Rocinha é uma delas.
A partir daí, a gente construiu, em conjunto com o Poder Executivo, um grupo de trabalho que
percorreu essas 10 comunidades para identificar os pontos problemáticos e as intervenções
necessárias com obras de curto, médio e longo prazo, para resolver os problemas, seja de
deslizamento, seja de enchente, os problemas relacionados ao escopo da CPI.
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A Prefeitura está, neste momento, elaborando um relatório, que deveria ter sido entregue no dia 1º
de agosto, mas por causa da troca do Secretário da Casa Civil, que era quem coordenava esse
processo, isso foi adiado para o dia 17 de agosto próximo – um relatório com a previsão dessas
intervenções, incluindo seus prazos de atendimento.
A Rocinha é uma dessas comunidades. Então, nossa CPI, técnicos e Assessores de vários órgãos da
Prefeitura, Rio-Águas, Fundação Instituto Geotécnica (Geo-Rio), Secretaria de Habitação, Secretaria de
Infraestrutura, Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) percorreram os lugares da
Rocinha específicos para fazer essa determinação das intervenções necessárias e eu estava
perguntando se a Vila Cruzado foi um deles. Tomás ou Thales sabe? Foi a Vila Cruzado um deles?
Foi.
Essa informação é importante para que a gente, depois, possa inclusive tentar pegar esse trabalho
que a gente fez, entregar aos senhores e, ao mesmo tempo, perceber o quanto de intervenções vocês
estão prevendo na Vila Cruzado para que a gente possa ver o que a Prefeitura agora está planejando
de modo a não haver sobreposições de intervenções ou intervenções em que umas atrapalhem as
outras. Ou seja, para que a gente possa coordenar esse processo. E a gente não fez só na Vila
Cruzado; os passos seguintes das obras na Rocinha também tendem a ter relação com esse processo
que a gente estava fazendo aqui, via CPI, dentro das possibilidades de uma comissão parlamentar de
inquérito. Mas o objetivo aqui – não é a Câmara que faz, é o Poder Executivo, são os órgãos do Poder
Executivo – é que a gente possa trocar informações nesse sentido também, de garantir o direito da
população. É planejar conjuntamente.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Professor Tarcísio, eu vistoriei pessoalmente, junto com a equipe
da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), junto com a minha equipe, todos os pontos
da Rocinha onde houve deslizamento, ou houve problemas. Esse entendimento já está havendo entre
nós. Já houve uma equipe e já foi feita uma solicitação à Geo-Rio, para que nos passasse todas as
intervenções. A intervenção da Vila Cruzado foi por um deslizamento que houve sobre o reservatório,
mas já está em obras. Essa parte que nós vamos executar está fora, não teve deslizamento, não tem
nenhum problema que nos impeça. E os órgãos já estão perfeitamente alinhados sobre isso,
trabalhando em conjunto.
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Essas são as condições que tem lá hoje, passando rapidamente aqui: escadas totalmente irregulares,
com degraus de 30 a 40 cm, coisa que...
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Próximo ao reservatório.
Este é o reservatório. É um reservatório de um milhão e setecentos mil litros e vamos ampliá-lo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A equipe do grupo de trabalho (GT) da CPI esteve lá no
reservatório.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – O deslizamento foi a montante do reservatório. Eu estive lá. A
equipe estava lá.
O SR. TOMÁS FERNANDES RAMOS – Tem um deslizamento, a gente visitou vários lugares, inclusive
uma favela onde a gente foi duas vezes e foi o único lugar em que a gente teve pontos diferentes, a
Rocinha. Aí tem um deslizamento logo para cá desse reservatório e tem também mais para frente.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Que é lá no Gás. Lá do outro lado também. Dos dois lados. Teve
um no Gás, ali no deposito de gás e teve outro mais para frente. E eu identifiquei uma área de risco
mais à frente ainda que também pode, com árvores e pedras, onde a gente vai fazer o tratamento. Já
está sendo elaborado um projeto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixem eu só já antecipar. A entrega desse relatório será
feita, em tese, no dia 17. Esperamos que a Prefeitura cumpra o prazo que ela mesma deu. A gente
deve fazer, no início de setembro, uma audiência pública onde será apresentado o trabalho do
relatório e as comunidades poderão também se manifestar com os secretários aqui na Casa. Já fica,
de qualquer forma, o convite. É claro que não é que precise vir todos os técnicos que estão aqui – e
se quiserem vir, estão sempre convidados – mas para que tenha uma representação aqui para que
possa ouvir, in loco, os moradores. Nesse trabalho que está sendo feito aqui fica, desde já, o convite.
Eu encaminharei o convite à Cedae, tão logo a data da Audiência esteja marcada, com cópia do
relatório, para que os senhores tenham ciência anteriormente do assunto que vai ser tratado. Fica o
convite para que estejam aqui e, caso seja necessário, possam até fazer alguma intervenção.
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O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Muito obrigado.
Eu queria chamar atenção sobre isso aqui. Trata-se de uma linha de recalque de 250 milímetros
passando debaixo das casas. A porta da casa... O cara usa para pendurar roupa, passa na porta da
casa dele. Qualquer coisa que tiver aqui, infelizmente é desastre. Então, nós estamos fazendo um
recalque novo, tirando, vamos desativar esse, e fazer outro recalque novo.
Aqui são as etapas. Nós dividimos a Rocinha tecnicamente em seis etapas. A primeira etapa é lá, Vila
Cruzado. A segunda etapa é a parte aqui de baixo, da Via Ápia, Boiadeiro, Bairro Barcelos, que ali nós
não temos desapropriações. E também a Estrada da Gávea, onde nós pretendemos fazer toda a parte
de infraestrutura e repavimentar a Estrada da Gávea.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Nós começamos nesta parte, professor, porque, vamos dizer assim,
é a parte de construção de moradias, é uma parte mais demorada, que demanda... O Governador está
conversando com a Caixa Econômica, já está tudo engrenado, mas, de qualquer forma, demanda
mais tempo.
Vamos começar agora, porque não depende de ninguém, só depende da gente. A gente faz o termo
de referência, lança o edital, contrata e executa. Enquanto isso, dá tempo para a Secretaria das
Cidades negociar a questão da locação e construção de prédio etc. E aí, quando chegar lá para março,
abril do ano que vem, em maio, a gente já estaria com essas primeira e segunda fases concluídas. Aí,
sim, eu poderia entrar nas outras, depois que a Secretaria das Cidades resolver a questão das
moradias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essas etapas, porque eu entendi que a definição deve ser por
conta de características geográficas, sociais e do ponto de vista também do tipo de intervenção a ser
feita. Mas elas estão estabelecidas. Já entendi que a primeira etapa, de fato... As demais estão em
ordem cronológica já estabelecida.
Há neste projeto também previsão de obras de contenção de encostas?
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O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Sim. Onde houver intervenção nossa, como eu disse, para garantia
das nossas obras, haverá contenção de encostas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E isso está sendo feito de forma coordenada com a Geo-Rio?
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Sim, coordenada com a Geo-Rio. Nós temos toda uma
preocupação de preservação, durabilidade e segurança com as obras que nós vamos executar. Por
isso, todos os projetos de abertura de rua, de abertura de locais para reservatório serão precedidos
das obras estabilizantes necessárias.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – E o envolvimento da população local nos debates, na formulação
dos projetos? Porque isso aí não é um mero detalhe. Inclusive, é o legislado no país. Todo projeto que
envolve a remoção de uma comunidade, realocação de uma comunidade, tanto o Estatuto da Cidade
como a Lei Orgânica do Município estabelecem que eles devem começar por audiências públicas que
escutem a comunidade, que se apresente o projeto. Além de isso ser legal, o poder público tem uma
certa mania no Brasil de desconsiderar os conhecimentos e saberes da população e achar que o
técnico dentro do gabinete pode projetar tudo, planejar tudo, e depois só apresentar para a
população. Muitas vezes, a população tem informações que os técnicos não têm, sobre uma obra que
foi mal feita, ou sobre uma canalização que foi colocada de maneira inapropriada. Os técnicos
mudam, os servidores mudam, mas a população fica lá, 30, 40, 50, 60 anos. Então, eu me pergunto
como é que vocês estão tratando essa questão do diálogo com a comunidade da Rocinha e as outras.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Vereador Renato Cinco, eu gostaria de responder o seguinte: nós
temos uma equipe chefiada pela Ruth, do Social, que faz toda essa interface entre comunidade e o
projeto.
Haverá, agora, nos próximos dias, uma reunião com toda a comunidade para a gente explicar essa
primeira fase do projeto. As pessoas que estão trabalhando conosco lá, eu fiz questão de botar
pessoas trabalhando na minha equipe. Pessoas que conhecem a comunidade, que é o manobreiro,
que é o cara que era gari comunitário, é o cara que conhece o dia a dia da comunidade e sabe de
todas as dificuldades que tem lá. É o que o senhor disse, onde é que passa a tubulação e tal, onde
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que deu errado aqui, o que aconteceu ali. Esse trabalho está sendo muito próximo da... Eu posso lhe
afiançar que está sendo feito bem próximo da comunidade.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Vocês devem observar o seguinte: a legislação fala em audiências
públicas justamente para que o debate ocorra sem que os interlocutores sejam selecionados pelo
poder público. Audiência Pública, você convoca, dá publicidade, qualquer um pode ir tomar
conhecimento e participar. Acho que essa etapa desse processo é importante.
Eu estou chamando a atenção disso pelo seguinte: eu fui assessor do Vereador Eliomar Coelho, estou
no meu segundo mandato como Vereador, e nesses anos todos eu acompanhei vários processos de
remoção que aconteceram na cidade. E o que eu vi acontecer foi o oposto do que estabelece a lei.
Em boa parte das comunidades afetadas durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a primeira ação
do poder público era mandar os servidores da Secretaria Municipal de Habitação até esses locais e
pichar a casa das pessoas com “SMH nº 1”, “SMH nº 2”. As pessoas saíam: “Por que o senhor está
pichando a parede da minha casa?” A resposta era: “Estou marcando as casas que serão demolidas”.
O diálogo começava assim, quer dizer, nenhum diálogo, não é? Começava com a total truculência.
Eu quero só adiantar, depois eu vou fazer outras considerações.
Eu estou bastante bem impressionado com o projeto que vocês estão apresentando aqui. Acho que o
Governador devia ver isso aqui, porque ele deve conhecer, mas ele devia ver a apresentação dos
senhores, porque esse tipo de projeto é muito mais, isso aqui é um projeto de segurança pública! E
não ficar dizendo que vai dar tiro na cabeça das pessoas.
Eu estou completamente surpreso de ver surgir deste Governo um projeto desse tipo. Acho ótimo!
Inclusive, ele devia parar de falar em dar tiro na cabeça das pessoas e falar que vai fazer o
saneamento nas favelas. Ia ter um impacto muito maior na segurança pública do que ficar
aterrorizando os moradores das favelas, com ameaça de violência crescente etc.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Vereador Renato Cinco, deixe-me só elucidar aqui, que é uma coisa
importante.
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Eu era diretor da Cedae, e fui chamado pelo Governador para participar da equipe de transição.
Publicado o Diário Oficial, eu fui oficialmente deslocado das minhas funções para integrar a equipe de
transição. E um dos primeiros projetos que me trouxeram foi o Projeto Comunidade Cidade, em
novembro do ano passado, que era apenas uma apresentação de Power Point da campanha.
Assim, era um Power Point que não passava de duas lâminas. Então, era praticamente nada, não é?
Mas o Governador, desde aquele instante falou que esse era um projeto prioritário de Governo.
Nós, depois que eu assumi a Cedae, criamos uma assessoria para o Projeto Comunidade Cidade. Eu
chamei o Guilherme, da Prefeitura, que é uma pessoa com larga experiência em todos os projetos
feitos no Governo, desde o Cesar Maia, passando por Eduardo Paes e outros; isso, claro, dentro das
comunidades.
Esse projeto é prioritário dentro da Cedae. Eu tenho uma equipe alocada de mais de 20 pessoas
trabalhando só nesse projeto. Tem uma área que está hoje, lá na Barra, junto da nossa Estação
Alegria. Desloquei até a área fisicamente para não misturar com outras coisas, porque, se está no
mesmo prédio: “ah, já que está aqui, quando era aquele negócio na Vieira Souto também, já que você
está aqui trabalhando.” Então, não tem isso, ele só fica lá para fazer só coisa da comunidade.
O contrato de manutenção das comunidades também é gerenciado por ele. Tem empresa de
manutenção contratada e só cuida de... E aí, não é só Rocinha, são todas as comunidades.
A gente dá uma prioridade absoluta não só no Comunidade Cidade, como também na manutenção,
conservação e atendimento às comunidades. Isso não é uma prioridade minha como Presidente, é
uma prioridade do Governador. E ele, na hora que chegou, alocou uma assessoria especial ligada
diretamente a ele, que não passa por outras secretarias, só para cuidar das comunidades.
Eu que estou com ele frequentemente prestando contas do trabalho, ele dá muita importância a isso.
Na semana passada ele quis... Isso que a gente está fazendo aqui, ele viu, na semana passada, dentro
do gabinete dele. A gente apresentou para ele todo esse projeto, e ele ficou me cobrando sobre qual
dia vai anunciar oficialmente isso, entendeu?
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Eu falo assim: “Espere um pouco aí, vamos desenhar um pouco melhor, porque, já na hora em que a
gente apresentou oficialmente, veio muito bombardeio. Então, a gente tem que preparar a
retaguarda para os bombardeios, antes de abrir a boca para o público em geral”.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só para encerrar esse tema, eu puxei esse assunto principalmente
para chamar atenção dos senhores para o seguinte: a gente tem, no Rio de Janeiro, comunidades
traumatizadas com a história antiga da sua relação com o Poder Público, traumatizadas pelo
processo de remoções do período Eduardo Paes e traumatizadas pelas declarações do governador.
O governador frequentemente desrespeita todos os favelados do Rio de Janeiro com suas
declarações a respeito da segurança pública. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na entrada e
cumprir esses rituais, esses requisitos, de ouvir a comunidade, até para vocês conseguirem ter uma
adesão maior e terem sucesso no trabalho.
Pensem nisso. Chegar de cima para baixo, apresentando tudo pronto, pode não ser um bom caminho
para o diálogo com a comunidade.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Vereador, nesse projeto, o primeiro item dele é sobre resgatar
credibilidade. A gente sabe que a nossa credibilidade está ruim, e que a gente tem que resgatá-la.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Antes apenas de continuar, é porque estou com dois
registros para ser feitos, aqui, de presenças: Gustavo Modesto Schmidt, acho que eu não tinha falado
ainda, assessor da presidência da Cedae. Muito obrigado pela presença; e Mayra de Castilho
Bielschowsky, Gerente de Projetos da Diretoria de Engenharia da Cedae. Muito obrigado pela sua
presença.
Essa CPI tem, normalmente, tem alguma repercussão na imprensa, portanto, não é, exatamente, o
lançamento oficial, mas a imprensa tende a noticiar a apresentação dos senhores aqui. Aqui, hoje, há
dois vereadores do PSOL que foram oposição aos governos estaduais anteriores, ao governo
municipal anterior, aos atuais governos, tanto municipal quanto estadual; mas a gente, obviamente,
está o tempo inteiro, muito crítico.
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Saibam os senhores que nós saberemos reconhecer no momento em que esse tipo de atitude que o
Vereador Renato Cinco está falando for feita de forma diferente, como os senhores estão
apresentando, nós saberemos reconhecer; e estou reconhecendo agora que, até aqui, assim como o
Vereador Renato Cinco, o que está apresentado nos parece substancialmente diferente do que nós
temos visto ao longo dos últimos, e saibam os senhores que isso será feito na medida em que as
coisas estiverem, de fato, se realizando. Para deixar clara essa situação, assim como na CPI.
Estou curioso e vou fazer perguntas, mas no momento em que os senhores já acharem que dá para
responder. Eu estou entendendo que o projeto não foi nem anunciado oficialmente ainda, o
governador tomou conhecimento dele há uma semana, e isso explica o fato de que, no trabalho da
CPI, que já tem alguns meses, até agora, ninguém, nem da Prefeitura, nem da Rocinha, tenha falado
com a gente sobre o projeto. Por isso, às vezes, o espanto nosso.
Na verdade, o Tomás estava aqui lembrando, e eu lembrei também da situação, de que duas pessoas
chegaram e falaram: “Ah, parece que tem um negócio do estado aí”, que deve ter sido, exatamente, o
percurso original disso; mas ninguém sabia, não são da Prefeitura; eram da Rocinha – mas não
sabiam explicar exatamente o que era.
Então, de alguma forma, fica, também, à disposição aqui, através do que tem sido o trabalho da CPI,
do ponto de vista dessas questões que dizem respeito à prevenção, mitigação e atendimento dos
atingidos por chuvas, enchentes e deslizamentos, à disposição da CPI, para que a gente possa até
colaborar nesse processo, tanto de contato com o que for da comunidade, quanto do ponto de vista
dos órgãos da Prefeitura.
A gente está interrompendo um pouco, portanto, vamos passar um pouquinho das 14h30, que era o
horário marcado, mas já são 14h20. Vamos tentar acelerar, mesmo que a gente ultrapasse um
pouquinho o tempo.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Eu só queria registrar aqui, Professor Tarcísio e Vereador Renato
Cinco, é que há 18 anos eu trabalho em comunidade. Todas em que eu entrei, eu posso entrar até
hoje, porque eu sou muito bem quisto. Então, essa relação é uma questão eu cultuo.
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O Presidente teve a oportunidade de receber vários líderes comunitários. Eu já trouxe mais de 70
comunidades para falar com ele, e todos eles têm um reconhecimento do meu trabalho, ok? Então,
sobre essa preocupação sua, eu me coloco no lugar deles. Nós estamos fazendo obra para eles; eles
é que moram lá, não somos nós.
Com relação a essa parte social, nós temos uma equipe da Ruth, que é muito experiente e que,
certamente, vai trilhar isso aí. Eu vou conversar com ela, vou avisar sobre esse alerta que você nos
deu para a gente colocar isso.
Eu queria só fazer um testemunho aqui, Professor Tarcísio, de que nós estamos entrando na
comunidade, as pessoas chegam, abraçam a gente e falam: “Vocês são a nossa esperança”. Isso me
tocou! Eu nunca entrei em um lugar tão degradado como a Rocinha. Nunca! Há 18 anos conheço
todas as favelas do Rio de Janeiro. Nunca entrei em lugar tão degradado! É realmente chocante!
Vamos seguir.
Essa aí é a Vila Cruzado onde vamos colocar água, esgoto e drenagem, a vertente que dá lá para a
Gávea. Isso aí são os projetos de água e esgoto. No projeto de água nós vamos implantar 1.800 m de
rede de água e 2.572 m de rede de esgoto.
Essa aí é a estação elevatória lá de São Conrado para bombear o esgoto, via Niemeyer, e vamos
também fazer a recuperação e instalação de novas bombas.
Esse é o circuito do novo recalque que a gente vai implantar, até a caixa despressurizadora, lá em
cima próximo ao Vidigal.
Essa é a segunda etapa e, como eu disse, não tem desapropriação – bairro Barcelos, Boiadeiro, Rua
Quatro, Estrada da Gávea.
O reservatório da Roupa Suja é um dos locais mais pobres da Rocinha onde não há água. É barra
pesadíssima. Isso aí está no nosso foco, atender a eles com esse reservatório para melhorar o
abastecimento de água lá.
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A terceira etapa vai ser o Laboriaux, Vila União e Portão Vermelho. Por que essa etapa foi
postergada? Essa etapa, além de algumas realocações, vai também precisar fechar com os projetos
da Geo-Rio. Foi onde houve o grande deslizamento.
Etapa 4 – Cidade Nova, Roupa Suja, Campo Esperança e Rua Três.
Etapa 5 – Dionéia, Cachopa, Cachopinha, Vila Verde, Pastor Almir.
Etapa 6 – Vila Vermelha e Rua 1 que já é uma parte que pega também uma parte da vertente lá do
Muarama.
Eu queria colocar isso aqui. Eu deixei para falar um pouco da regularização fundiária. O sonho de toda
pessoa é ter o seu título de propriedade e ter um endereço. O presidente da Cedae e o Governador
não abriram mão que nós fizéssemos.
Conforme a lei federal que foi aprovada, nós temos que atender algumas coisas da lei e uma delas é
a urbanização. Tão logo nós acabarmos, nós seguiremos todos os outros passos para podermos ter
uma regularização fundiária mais célere do processo da Rocinha. Vai ser etapa a etapa.
Obrigada pela atenção de vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero perguntar uma coisa ainda: No caso da etapa do
Laboriaux, foi dito que está havendo uma coordenação com a Geo-Rio. A obra de contenção ali é uma
obra gigante e aquela comunidade, especificamente, vive ameaçada de remoção. A gente esteve lá há
um mês, em julho, durante o recesso da Câmara e, mais uma vez, havia uma série de boatos de que
determinadas casas estariam sendo demolidas já na semana seguinte. Neste caso, vocês estão
coordenando com a Geo-Rio e estão prevendo a situação de que a realocação ali seja pactuada com
os moradores.
Estou fazendo essa pergunta expressamente porque é algo que nos tem sido cobrado.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Pois não.
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Eu estive no local onde houve o deslizamento, onde algumas casas ruíram e outras estão em
estado...

O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há casas ali que não dá mesmo para serem reocupadas, nós
sabemos.
O problema é que, normalmente, para fazer isso, o boato que se espelha é em torno de uma área
sempre muito maior, e tem morador dizendo: “Não, a minha casa não tem nada a ver, e estão dizendo
que a minha casa também vai ser demolida”. É claro que eles sempre identificam, nesse caso, a
Prefeitura, e não a Cedae ou o Governo do Estado. Mas eu só estou perguntando sobre o projeto da
contenção de encostas e realocação. Tomara, e torcendo para que seja de fato realocação, para que a
gente possa dar alguma explicação para ele.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – O nosso projeto urbanístico prevê um sistema binário de vias, vai
subir por uma e descer pela outra. E, neste processo de binário, nós estávamos passando por uma
área dessa intervenção da Geo-Rio.
Eu notifiquei a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, que é o Roberto, nosso
coordenador. Ele encaminhou oficio para a Geo-Rio, para que nos apresentássemos o projeto de
contenção deles, para que nós adequássemos o nosso projeto de sistema viário.
Abaixo do deslizamento existe uma trilha, que é um caminho natural lá do Labouriaux para baixo.
Então, como essa trilha hoje não tem nada, não tem casa, não tem nada, a minha intenção é fazer por
ali, porque aí eu não desocupo ninguém, eu faço a via, ela vai servir, inclusive, como uma curva de
nível e como um sistema de drenagem para conter a água da encosta. A gente está em estudo já
sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A previsão inicial dessa terceira etapa, dando tudo certo com
a primeira e com a segunda, é de quanto tempo?
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Em meados do ano que vem.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Meados do ano que vem. Certo.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Digo, a gente vai lançar agora, em setembro, no final deste mês, em
setembro, o edital com o termo de referência...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Vamos entregar ao Tribunal de Constas do Estado (TCE), que,
ultimamente, tem sido bastante célere. Eles têm respondido à gente. É, sim, é uma reclamação que
eu tinha até o ano passado. Este ano, eles estão nos respondendo em uma semana.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, eu estou rindo não é do senhor. Eu estou rindo é do que
me veio à cabeça, mas tudo bem. Não vou revelar, é melhor.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Está bem. Mas, assim, se eles responderem como estão
respondendo agora, em uma semana e, no máximo, em 10 dias...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que bom.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Entregando agora, a gente lança essa licitação lá para outubro, acha
o vencedor em novembro, e neste ano ainda dá a ordem de início dessa primeira etapa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo.
A nossa preocupação, Presidente e Guilherme, é que, no caso do Labouriaux, as chuvas do verão que
vem serão desastrosas. É claro, estou falando mais para a Geo-Rio do que para os senhores e as
senhoras aqui presentes. Mas é porque a nossa preocupação é fazer de forma coordenada, mas com
a preocupação de que a gente... Porque, no caso do Labouriaux, as chuvas do ano que vem serão
desastrosas, caso algo não tenha sido feito de obra de contenção.
E a gente tem sempre a preocupação de que a obra de contenção do Labouriaux, que é uma parte
que já está até parte feita e parte ainda em expansão, que é que faz a contenção para a área da
Gávea, mas aquela que faz para a área da Rocinha, para a outra vertente, é que, no nosso
entendimento, na verdade, precisa ser feito. E o meu medo, nesse caso, era que a gente tomasse o
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cuidado para que o projeto de vocês não atrase o processo da contenção do Labouriaux, porque é
uma situação muito perigosa para o próximo ano.
Nesse diapasão, mesmo que a etapa, do ponto de vista do Programa Comunidade Cidade, esteja
prevista para o segundo semestre do ano que vem, para o final do primeiro semestre do ano que
vem, a gente vai cobrar fortemente a realização de obras de prevenção contra novos deslizamentos
decorrentes de chuvas do verão, cobraremos que elas sejam aceleradas.
Então, só porque eu acho que aqui há uma necessidade, de fato, específica de coordenação muito
fina, para a gente garantir o direito de as pessoas sobreviverem às próximas chuvas de verão.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Professor Tarcísio, toda essa preocupação já houve. Eu fiz uma
vistoria in loco, e, como eu lhe disse, nós enviamos ofício para a Geo-Rio, a fim de que nos seja
apresentado o projeto, com o intuito de que se faça ações conjuntas.
É por isso que eu preciso do projeto dele, para saber, para não interferir na seara do outro. Não
interferir nas obras do outro. Nós estamos fazendo esse projeto em conjunto, “a quatro mãos”, com a
Secretaria de Infraestrutura e Habitção também presente.
E nós estamos lá, no território. Nós estamos no território constantemente, fazendo contatos com a
Geo-Rio, para que não ocorra nenhuma interferência e para que atrapalhemos um ao outro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado mais uma vez, Guilherme.
Olha, queria assumir de público, aqui – bom, eu vou fazer a solicitação de, se possível, de uma cópia
dessa apresentação –, que a gente não vai entregar para a imprensa, não vai espalhar. É só para que...
E os senhores podem, inclusive, pedir um prazo: “Ah, não, a gente só vai dar cópia para vocês daqui a
uma semana, porque vamos fazer o lançamento em tal dia” – mas com esse compromisso, só para
que a gente possa ter também, e porque isso é o tipo de coisa que vai constar no nosso relatório
final, que é só posterior a outubro etc. Mas está aqui o pedido e o compromisso ao mesmo tempo de
que, embora esta sessão seja pública e a imprensa já saiba, os detalhes a gente não vai passar para a
imprensa; a cópia diz respeito aos nossos estudos e como é que a gente vai, do ponto de vista do
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relatório final, que é um relatório propositivo, além de um relatório de investigação que aponta
responsabilidades...
Obviamente a apresentação de vocês, imagino que ainda tenha uma segunda parte – acho que tem
uma segunda apresentação, que tinham dito no início –, então ainda haverá outra coisa, mas, de
qualquer forma, fica o pedido com esse adendo de que compreenderei se os senhores pedirem um
pouco mais de prazo, para não atrapalhar o cronograma de lançamento etc. e, ao mesmo tempo, o
compromisso de que não passaremos, divulgaremos e espalharemos isso antes de os senhores
autorizarem, ou se os senhores mesmos fizerem essa situação.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Falei ontem com o Governador que estava vindo aqui. Aí ele
perguntou CPI de quê. Falei que era CPI das Enchentes e tal, mas que o tema era abrangente e
abrangia as ações da Cedae como um todo. E aí pedi a ele autorização para fazer essa apresentação,
mas pedi essa autorização sem entregar, porque eu sabia, porque ele vai fazer a apresentação
formal disso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Fica o pedido...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Com ponto e circunstância, então eu não poderia...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fica o pedido registrado. E contanto que isso nos chegue... E
aí fica o pedido seguinte: o nosso relatório final ainda tem um tempinho para começar a ser
produzido; então, é claro que, no prazo necessário possível para os senhores, encaminho uma cópia
dessa apresentação que fez hoje.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – O Governador quer lançar isso ainda esse mês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É importante para nós que a gente tenha... Isso é importante
para que a gente possa ter o mês de setembro... A CPI termina em meados de outubro. A gente
precisa ter o mês de setembro para trabalhar; então, combinado assim, para não atrapalhar. A
estratégia é mesmo a definição antes do lançamento público, que a cópia vem depois.
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Queria registrar a presença e agradecer mais uma vez pela presença da nobre Vereadora Teresa
Bergher, a suplente mais presente da CPI das Enchentes, das CPIs como um todo. Muito obrigado,
Teresa, com relação a isso.
Vamos lá. Por favor, a segunda apresentação, vamos acelerar, para que a gente possa ter o tempo
das perguntas.
Queria registrar e agradecer a presença do Excelentíssimo Senhor Vereador Marcello Siciliano.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Professor Tarcísio, Renato Cinco e Teresa Bergher, esta segunda
parte mostra a preocupação nossa em investimentos. Cita-se muito que a Cedae não está investindo,
vêm os jornais todos os dias. Estamos fazendo investimentos vultosos; estamos, nas empresas de
infraestrutura do país, não é só de saneamento, não. Somos a empresa que mais está investindo no
país. Estamos investindo R$ 3,5 bilhões na Baixada. No Rio de Janeiro, o Diretor Mauro vai colocar que
os investimentos que estamos fazendo na Cidade do Rio de Janeiro, e vocês vão ver que estamos
com gestão eficiente e, fazendo contenção de custos, a gente está conseguindo realizar muito.
A crítica que se faz lato sensu ao setor público brasileiro como um todo é que o desperdício, a falta
de ações comedidas, a falta de administração espartana acabam levando a uma impossibilidade de
investimento. É exatamente vindo em linha com essa ideia que estamos fazendo contenção de
custos. Controlamos tudo, desde o telefone, o carro, o pessoal, tudo. Mas estamos com um programa
de investimento bastante arrojado que o Mauro vai explicitar para vocês.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Bem, boa tarde, Vereador, Teresa Bergher, Renato Cinco, a todos os
presentes.
Vereador, antes de continuar a fala, eu queria só... não fazer uma correção, mas fazer uma pontuação
no que o senhor comentou, que o senhor seria um “mero professor de História”. Acho que se não
fosse o professor, não teria nenhum profissional nesta sala, entendeu? É bom que se diga isso,
porque talvez não se dê no Brasil o valor devido a quem de direito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A palavra “mero”, nesse caso, tem a ver com: quem sou eu
para ficar falando em caminhos das águas, necessidade de estudos técnicos hidrológicos? Porque,
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obviamente, há muitos professores de Hidrologia que entendem, ou técnicos que entendem mais do
que um professor de História. O “mero” é só nesse sentido, e tenho muito orgulho de ser professor.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Então, a gente vai se sentir grato em ensinar a um professor.
Bem, vamos lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – João, vai ter uma apresentação atrás de onde está a sua
câmera agora, meu caro. Ele tinha esquecido disso. Vamos lá.
(Inicia-se a apresentação de slides)
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Bem, Professor, na verdade, esta apresentação vem, como o
presidente falou agora, vem para mostrar um pouco o que a Cedae faz, que não é pouco; o que foi
feito; o que vem sendo feito; e, principalmente, aquilo que está planejado para o futuro.
A diretoria atual da Cedae trabalha com muito planejamento. Independente, então, de a gente estar
aqui amanhã ou não, a meta da empresa é essa. Como sou defensor da empresa em termos de não
privatização, quero mostrar o quanto se trabalha, já que pode parecer, às vezes, em função das
notícias, que a Cedae não vem trabalhando. Pelo contrário, vem trabalhando muito. A gente está aqui
para mostrar um pouco dessa realidade da Cedae hoje.
Vamos falar um pouco sobre a Baixada Fluminense, que não é o ponto, aqui, da nossa área de
atuação, para que o senhor tenha o entendimento do quanto a Cedae tem de peso nesses projetos.
Vamos investir, hoje, a ordem de R$ 3,5 bilhões na Baixada Fluminense. E quando você fala em
abastecimento de água...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Vamos investir, não: já investimos quase R$ 800!
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Sim, vamos falar ainda. Só estamos pontuando... Na verdade, a
água é um direito de todos. É natural que as pessoas tenham esse direito. Então, estamos
trabalhando muito nessa vertente.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na campanha para governador, fiz uma pergunta ao hoje
Governador Wilson Witzel sobre saneamento citando esses dados, no debate da Globo. Podem ver lá!
Não lembro qual foi a resposta dele, mas o tema foi saneamento e escolhi de fato... Naquela época
nem imaginávamos que o resultado eleitoral seria esse, mas fiz uma pergunta citando os dados e
valores já aprovados em investimentos etc., na réplica dele.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Na verdade, temos hoje R$ 3,5 bilhões já compromissados com o
Ministério da Cidade e, por conta do valor vultoso, dividimos em três subcréditos: o primeiro no valor
de R$ 1,2 bilhão, já temos 80% realizado e vou pontuar aqui algumas coisas que já foram realizadas;
o segundo, que pega a Estação de Tratamento de Água (ETA) Novo Guandu, de R$ 1,5 bilhão. Isso tem
muito a ver com a Cidade do Rio de Janeiro, pois é uma obra de retaguarda que vai melhorar muito o
abastecimento da região do Rio de Janeiro, hoje um ponto crucial.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Uma coisa que acho importante para o Rio de Janeiro é que, com
essa nova estação de tratamento, teoricamente, pode-se dizer que vai haver água para a Baixada.
Hoje, as estações de tratamento atuais ficam divididas entre Rio de Janeiro e Baixada – a Baixada com
muitas áreas com abastecimento precário, outras regulares e poucas áreas plenamente abastecidas.
Então, na hora em que a gente tem duas, a gente vai ter a Baixada Fluminense toda bem abastecida.
Há também o seguinte: no Rio de Janeiro, entre a população que aqui trabalha, muitas pessoas usam
a Baixada como cidade-dormitório. Dessa forma, a pessoa que está trabalhando aqui é também da
Baixada. Atender a Baixada, então, significa dar qualidade de vida ao trabalhador que está aqui nesta
Casa, que está aqui nesta sala, muitos deles.
Há outra questão que, inclusive, foi muito discutida para as Olimpíadas e que preocupava a muitos
analistas, que é a questão do risco, porque a gente só tinha uma estação de tratamento. Há duas,
mas uma colada na outra, entenderam? Essa outra estação fica, então, meio que em redundância, ou
seja, pode-se operar com essa estação a 70-80% e também a outra a 70-80%. Em caso de qualquer
problema em uma, aumenta-se a produção da outra e equilibra-se o sistema de uma forma mais
regular.
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Essa nova estação, então, é importantíssima para o abastecimento da região metropolitana como um
todo.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Já que a gente entrou nessa questão, Guandu e risco, pergunto
qual a posição da Cedae a respeito dos depósitos de escória da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN). Houve muita polêmica através da imprensa e denúncias de ambientalistas de que há pilhas de
escórias da CSN muito próximas do rio que abastece o Guandu, chegando, em alguns momentos, até
a 15 m do rio; e de que existe termo de ajuste de conduta do Ministério Público para a pilha não
passar de 4 m, e há pilhas de até 20 m de altura. Os ambientalistas insistentemente indicam que a
pilha de escórias da CSN pode comprometer o abastecimento de água da região metropolitana de
uma hora para outra, bastando haver o deslizamento daquela escória para ficarmos sem condições
de abastecer a região metropolitana.
Então, já que o senhor falou no Guandu e na questão do risco, queria saber se vocês têm uma
posição a respeito disso, se pretendem tomar providências a respeito da pilha de escórias da CSN,
porque isso afeta diretamente a nossa cidade, apesar de ficar em Volta Redonda.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Renato, sou oriundo do BNDES e trabalhei por muito tempo no setor
siderúrgico, de mineração etc. Escória de siderurgia, hoje, é um bem valioso, porque se produz
cimento de altíssima qualidade.
Houve uma época em que a CSN vendia toda a escória para a Cimento Tupi, entendeu? Então, ela
tinha quase que pagar para alguém tirar a escória dela. Depois, ela construiu uma fábrica de cimento
e ela, até onde sei, está usando a escória dela. Não sei exatamente quantos metros ela tem, não
entrei no mérito; mas acredito que ela deve estar usando, porque é um bem que tem um ativo que
vale dinheiro, não é uma escória imprestável que tem que mandar tirar, não. Então, não me preocupo
tanto com isso, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou fazer uma sugestão. A gente, depois, pode pegar o que
tem hoje de denúncia, texto etc. atual sobre esse processo, encaminhar para ver se a denúncia faz
sentido e, fazendo sentido, qual é a coisa... Tomara que não faça, mas se fizer sentido, a gente pensar
junto qual é a saída, embora de fato seja algo que está fora do município. Pode ser assim, Cinco?

A2-0638

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Minha preocupação é o tempo. São 14h45 e tenho algumas perguntas que não dizem respeito nem
especificamente à Rocinha, nem a investimentos, mas eu queria poder fazer aqui hoje.
Para deixar a apresentação e tentar ser célere nessa história.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sem querer te desobedecer, Tarcísio, mas só para registrar aqui a
matéria do jornal O Globo, do dia 26 de março deste ano: “CSN e Harsco são multadas por acúmulo
de escória em Volta Redonda”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente pode, se quiser, Cinco, até oficialmente pela CPI, para
receber oficialmente e você ter a resposta oficial.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Está bem.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Vamos acelerar, porque a gente tem uma quantidade grande de
slides para apresentar.
E o terceiro subcrédito, R$ 633 milhões, que estamos em fase de licitação, que a gente vai descobrir
agora. Vamos lá, por favor.
Isso aí já foram algumas obras, como o Presidente já citou, que já foram realizadas: reservatório Cabo
Sul Alto, Baixo, Queimados, e o booster de Austin, em Queimados.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Modéstia à parte, são investimentos e instalações bonitas, não é?
Esses reservatórios metálicos são o que existe de mais moderno, as estações elevatórias também
todas de altíssima qualidade, que a Caixa Econômica até qualifica como investimentos de...
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Todos os nossos boosters são automatizados, eles funcionam por
telemetria, então, isso também garante uma operação perfeita. Esses reservatórios, na verdade,
esses aí foram importados, são de aço vitrificado, que é a coisa mais moderna que existe hoje. Isso
diminui o impacto ambiental, porque você não tem todo aquele resíduo de construção; ele vem em
placas, é todo montado, aparafusado; então, isso garante também a qualidade de obra perfeita,
garante a impermeabilização. É o que se usa de mais moderno hoje no mundo.

A2-0639

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Isso aí é o tubo novo do Novo Guandu, um tubo de 2,54 m, que é uma coisa nova. Aquilo ali é uma
travessia que foi feita no Rio Sarapuí, que é recorde hoje no Brasil. Aquele é o interior do tubo, só para
ter uma ideia. Vamos passando.
Agora vamos ao que interessa. Vamos direto ao ponto do Município do Rio de Janeiro, que são as
bacias drenantes à Baía de Guanabara.
Bom, o que já foi feito pela Cedae até hoje na Baía de Guanabara? Muito se fala em saneamento, mas
é bom que se deixe registrado: R$ 1,5 bilhão, praticamente, de investimentos já foi realizado; e
futuros, mais R$ 1,2 bilhão.
Esses aí foram todos os serviços que já foram executados aqui na Cidade do Rio de Janeiro, que são
os Troncos Coletores Alegria, Tijuca... Enfim, tem todo um elenco de obras: Marina da Glória, Praia da
Bicas, tronco coletor Cidade Nova, que foi inaugurado agora pelo Governador, recentemente, que está
tirando todo o esgoto daquele Canal do Mangue, indo para a Baía de Guanabara.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – A margem esquerda do Canal do Mangue foi toda canalizada e está
caindo direto na ETE Alegria, que, antes, caía no Canal do Mangue.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Quer dizer, já é uma menor contribuição. Não é o 100%, mas para
andar tem-se que dar o primeiro passo. Então, já foi realizado.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – O da direita vai ser também, está no programa, então, aquele Canal
do Mangue ali não vai receber contribuição de esgoto nem do lado esquerdo nem do direito.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Esse é o sistema Alegria, empreendimentos futuros. Reforma da
ETE Alegria, implantação do tronco Manguinhos e diagnóstico de rede, e o Faria-Timbó, investimento
de R$ 517 milhões. Vou detalhar melhor agora o slide, o que vai ser feito.
Isso. Ampliação do tratamento secundário da ETE Alegria. A ETE Alegria foi concebida para 5.000
litros por segundo. Hoje, ela trata 2.500 no secundário, e a gente vai transformar a outra parte para
mais 2.500 no secundário; então, ela vai ficar com a capacidade plena dela hoje em 5.000 litros por
segundo, tratamento secundário.
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Esse é o tronco Manguinhos. É bom frisar que isso daí já era para ter sido feito há muito tempo, a
gente teve um problema, discussões técnicas e...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das primeiras apresentações aqui feitas, inclusive pelo
pessoal da Fiocruz, foi do Professor Alexandre Pessoa. Ele inclusive reclamou muito da questão
dessa obra, de como essa obra não andava.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Eu acho importante... No Governo passado – não posso falar porque
também trabalhei no Governo passado –, tivemos alguns problemas com a Seobras. Tinha vários
investimentos que foram paralisados. O que assumimos agora no Governo atual? Todas as obras que
foram paralisadas estamos complementando com recursos da Cedae. Nem é financiamento, são
recursos nossos mesmo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa aí está concluída, qual é a previsão de conclusão?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Não, não. Vai ser iniciada agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai ser iniciada agora.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Fundamental essa obra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguma previsão?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Ela teve um problema na justiça com relação à concorrência, a
empresas que brigavam, enfim. Agora isso foi solucionado e será dado início à obra. São as duas, dois
troncos, ela e o Faria Timbó. Bem lembrado.
Vamos lá, por favor, que tem muitos slides.
Está aí o Faria Timbó.
Sistema Penha. Vamos agora fazer todo o sistema de reabilitação de rede da Bacia da Penha com
recuperação da ETE. Então, a gente tem rede na região, mas nem tudo está chegando à estação.
Vamos fazer esse diagnóstico e estudo para jogar tudo dentro da...
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O que acontece é o seguinte: a Cedae tem uma malha de rede extensa na Cidade do Rio de Janeiro e,
muitas vezes, elas não estão interligadas, ou porque o próprio morador não liga ou faz um “gatinho” e
joga na rede de drenagem. Enfim, isso tudo a gente vai diagnosticar por algumas bacias e vamos
jogar direto na estação de tratamento, melhorando, claro, no caso da Baía de Guanabara, toda a parte
que diz respeito ao saneamento da baía.
Sistema Zona Sul. A gente tem o prolongamento receptor da Oceânico, a partir da eliminação da
elevatória do Parafuso e construção da nova elevatória de esgoto André Azevedo. A elevatória
Parafuso é como se fosse um parafuso de fato. Ela leva o esgoto como se fosse um sem-fim
rodando. Isso foi um projeto que foi, vamos dizer, provisório que tem 40 anos. Então, está na hora de
a gente fazer a mudança que vai ser feita agora com um novo processo, uma nova elevatória, mais
moderna.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa o desconhecimento: a elevatória André Azevedo é
onde?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Zona Sul, Copacabana.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Copacabana.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Copacabana. É que sou de Niterói, não me familiarizo muitas
vezes... Você fala de um ponto aqui e às vezes não conheço.
Sistema Ilha do Governador. Obra de modernização das estações elevatórias do sistema Paranapuã.
A Ilha do Governador era toda coberta. Só que, antes de melhorar, tem que melhorar os sistemas,
que são sistemas antigos. Então, está no planejamento também de fazer toda essa melhora do
sistema da Ilha do Governador. Claro, com esse tempo de instalação e tempo de uso, os
equipamentos vão se deteriorando, as próprias redes vão caducando, e a gente tem que fazer essa
modernização.
Pavuna. Esgotamento sanitário do Lote 3 na Pavuna. São mais 248 milhões.
Sistema Paquetá. Também é importante, apesar de ser uma ilhazinha lá separadinha.

A2-0642

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não fala “apesar”, não. Paquetá... Por favor, eu e o Vereador
Renato Cinco vivemos lá fazendo luta pela educação, cultura, questão ambiental...
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – É a menina de Paquetá... Nós vamos tirar o esgoto de lá através de
uma tubulação e vamos jogar na estação de São Gonçalo. Hoje tem uma estação lá que não funciona.
Está muito mal e a gente vai fazer esse serviço.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, fala, por favor! Só diz seu nome. É porque se não for ao
microfone, o pessoal da Taquigrafia me dá multa. Tem que pagar para o pessoal da Taquigrafia. Não
dá.

A SRA. MARCIA RUBIA FONSECA DO AMARAL – Marcia Rubia. Essa é uma obra remanescente da
SEOBRAS, que não conseguiu concluir. Então, a Cedae está licitando o saldo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Vamos para a Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, o sistema
Jacarepaguá. Vamos mostrar agora o que era a AP-4 em 2003. Aquela área verde era sem destino
final ao macrossistema. Ela tinha rede, mas ela não estava interligada ao macrossistema, que hoje a
gente chama de estação da Barra mais o emissário submarino. Aquilo ali são as comunidades,
perdão, o que está em amarelinho são as comunidades na AP-4 em 2010.
Ano 2019. Tudo aquilo em azul é o que já está interligado. Olha o avanço que já houve nos últimos 10
anos na área da AP-4.
Voltando ao slide anterior, para pegar o raciocínio de novo. O verde é o que tinha de rede, mas não
estava interligado ao macrossistema. Em 2019, 10 anos depois, tudo aquilo em azul está interligado
ao sistema hoje. Então, há um grande esgotamento dessa bacia da AP-4. Vai hoje para a elevatória da
estação, e da estação para o emissário.
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Cenário futuro. Vamos interligar... Na verdade, isso é um projeto; na verdade, são 41 projetos, todos
vão se interligar ali, drenando praticamente de 80% a 90% – 100% é conta de mentiroso, então, a
gente costuma dizer 90%.
Bom, os últimos anos lá na Barra e Recreio. Concluído R$ 1,5 bilhão de investimentos; em execução,
hoje, R$ 38 milhões; em cooperação técnica, R$ 92 milhões. O que é cooperação técnica? São
empresas que vão construir um grande condomínio e eles têm que fazer uma rede para interligar ao
nosso sistema; então, a gente chama de cooperação técnica. De investimento futuro nos próximos 10
anos, R$ 1,6 bilhão. Não conheço nenhuma empresa que tenha.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Esse R$ 1,6 bilhão a gente vai completar a totalidade da área de
Vargens e o final do Recreio, em que vai ficar todo o sistema interligado ao Emissário da Barra,
inclusive o Canal do Rio Morto, tudo aquilo ali vai estar interligado. Hoje, a Cedae avançou muito na
Barra da Tijuca e no início do Recreio (Abelardo Bueno e um pouco adiante), só que aquela parte final,
que hoje está crescendo muito – a gente passa lá e tem prédios e prédios sendo construídos –,
naquela área ali, a gente realmente tem carência de esgotamento sanitário. Isso vai ser resolvido
com aquele R$ 1,68 bilhão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A previsão é 10 anos?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – 10 Anos. Perfeito. Investimento de R$ 160 milhões/ano, não vai
começar com R$ 1 milhão para acabar... É, porque você fala R$ 1,5 bilhão, começa com pouquinho,
chega ao final e ninguém sabe o destino. Mas é isso aí.
Bom, os concluídos, aquele R$ 1,5 bilhão que falamos agora há pouco. A Estação de Tratamento de
Esgoto da Barra da Tijuca, que está sendo adaptada, porque houve na época da construção uma
falha, estamos acionando a empresa; a empresa está sendo responsabilizada. Independente disso, a
Cedae está trabalhando, resolvendo o problema dela hoje.
Isso foi a operação do emissário. Isso são as várias estações elevatórias que foram construídas pela
Cedae. Isso aí está fora do ponto, mas é justamente aquela cujo slide ficou mal posicionado, mas
como a gente falou do sistema como um todo de investimento, ele acabou entrando aí, mas é lá do
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André Azevedo. Isso são as obras que foram feitas na época do Eixo Olímpico lá, do atendimento de
toda essa região. Esses são as cooperações técnicas, que montam hoje R$ 92 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ali estão os condomínios também, é isso?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Isso, shoppings... A gente tem o mapa agora, à frente, mostrando os
grandes investimentos na região.
Isso na Ayrton Senna, em que, na verdade, a gente tem naquela margem ali a rede, mas ela não está
interligada ao sistema hoje; cada um tinha a sua unidade individual. Vamos interligar toda no sistema.
Isso aí é aquele condomínio Minha Praia. Então, mostrando o que foi um dos termos de cooperação
técnica.
Esgotamento da bacia lá na Avenida das Américas; o Shopping Américas; aquele Hotel Hyatt; o
Design Hotel, Venit, lá na Abelardo Bueno; a Ilha Pura, onde foi construída a Vila Olímpica; o Centro
Metropolitano – todo o centro já está com o seu tronco previsto para a execução, porque aquilo está
numa expansão constante; a Sub-bacia Olof Palme, que pega lá o Living; sub-bacia do Camorim;
também o Hotel Grand Mercure, lá perto do Rio Centro; Pontal Oceânico; Pedro Corrêa; Santa Mônica.
Enfim, os que estão contratados hoje, que estão em andamento, são o eixo Barra-Recreio, a Lagoa da
Tijuca e a modernização dos decantadores da ETE Barra, que pontuei há pouco que a gente está
melhorando a funcionalidade dela.
Esse é o saneamento do eixo Barra-Recreio. O sanitário da Lagoa da Tijuca – isso aí é toda uma
galeria que vai correr pelo entorno para captar esse esgoto que, hoje, poderia cair naquele complexo
lagunar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso já investimento futuro que está em laranja e amarelo
ali?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Isso. Tem uma parte que está executada. Você vai ver ali que tem
uma parte que está executada, vamos complementar.
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Esse é aquele ponto de que falei de decantadores da Barra da Tijuca, da ETE.
Hoje, praticamente 70% estão conectados. A gente vai interligar isso tudo no nosso investimento.
Então, está lá, hoje, atingir 99% em 10 anos, aquele R$ 1,6 bilhão. Então são 41 projetos, 326 mil
metros de rede, 65 mil metros de tronco coletor, 24 mil metros de recalque, 30 elevatórias e 14.300
ligações domiciliares.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa só eu tentar entender.
Aquele R$ 1,6 bilhão previsto de investimento está previsto todo para a AP-4?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Sim.
Só a AP-4.
Que tem a ver com a necessidade de você fazer aquela despoluição do complexo lagunar que existe
hoje, que é de longa data, porque muitos condomínios tinham as estações, mas não ligavam. Enfim,
faziam descarte...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Chegava de noite e economizava energia, jogava direto, não é?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Esses são os 41 projetos.
Esse aí é um detalhe de cada projeto daquele. São 41 slides, cada um detalhando exatamente cada
ponto daquele.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa, até porque tem uma complexidade maior e é mais fácil
para vocês mandarem para a gente mais rápido. Não tem problema de... Essa, se puder deixar hoje...
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Esse é público. Sem problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para a gente poder...
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Sem problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo.

A2-0646

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Esse aí já é o...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, está bom.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – ...é o nosso dia a dia.
Pode passar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No final, ou Tomás ou Thales pegam com vocês a cópia.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – São os 41, detalhe por detalhe. Acho que não... Só para mostrar que,
na verdade, quando você vê lá um numerozinho de projeto, não é só uma concepção, já tem todo ele
já desenhado, já está estudado. Não é só um numerozinho.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – É tudo em CAD/CAM. É todo engenheirado já.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Todo ele já definido.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Porque tem projeto que é só PowerPoint – não é, Professor?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – É só o número. Mas esse não. Esse não é o número, não; esse tem
conteúdo.
Esse é o sobre o abastecimento de água. Vamos lá.
Do bairro Bangu, Ilha do Governador, Campo Grande – tudo já foi executado. São R$ 333 milhões. E
embaixo, temos – não estou enxergando nada, espera aí. Vai. Agora, da Zona Oeste, R$ 500 milhões.
E obra de retaguarda, que é, no caso lá, do Guandu...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Novo Guandu.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – ... que dá um total de investimento de quase R$ 2,1 bilhões.
Aí são algumas fotos lá dos elementos. Esse é o sistema de adução da Zona Oeste, da AP-5 – como
sabe, a Foz hoje é responsável pelo saneamento. E temos esse compromisso desse sistema de
adução da Zona Oeste da AP-5, que está todo ele dimensionado aí.
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Adução da Zona Oeste, AP-4, abastecendo Jacarepaguá, lá, através do reservatório do Outeiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é para execução ainda?
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está dentro...
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Tem uma parte executada...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma parte executada.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Tem ali uma legenda...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, uma legenda.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – ... mostrando o que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, está bom.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – ... está executado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, está bom.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – E o que vai ser ampliado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Como o Presidente falou com a Seobras, o problema que houve na
Seobras, a gente assumiu as obras, o remanescente dessas obras.
Então, tudo isso aí está sendo realizado pela Cedae hoje. Estivemos já em Brasília com o pessoal do
Ministério, alinhamos tudo. Então, está tudo sendo feito em comum acordo.
Valor já investido: R$ 492 milhões; valores a investir: R$ 640 milhões, sendo R$ 363 milhões
recursos da Caixa já assegurados, e a Cedae vai entrar com o montante, na ordem de R$ 270 milhões.
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O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – A Cedae está entrando com valores expressivos.
Essa questão das obras que foram iniciadas para a Seobras, Professor, teve, assim: a empresa fazia
um pedaço, aí ela teve dificuldade financeira, ou dificuldade de recebimento, de recebimento de
financiamento da Caixa e tal; ela parava. Então, a gente tem um trecho grande, pronto; um pedaço
sem construir; e, depois, lá na frente, o outro. Então, às vezes falta um pedaço pequeno, que é uma
travessia, uma coisa assim. Então, a gente tem de entrar para interligar isso, senão... Para dar a
funcionalidade. A Caixa exige a funcionalidade.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Vamos lá.
Isso é um resumo do esgotamento sanitário lá, o quanto que tem hoje, dos quase R$ 6 bilhões: de
realizado, R$ 3 bilhões; e a realizar, R$ 2 bilhões.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Investimento de R$ 1,5 bilhão por ano nos próximos quatro anos. É
um investimento bastante expressivo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse valor de R$ 2,5 bilhões no Comunidade Cidade diz
respeito aos três projetos ou só à Rocinha – Rocinha e Maré?
Rocinha e Maré. Está ok.
Não, só para a gente não perder a dimensão do tamanho.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – E total geral, então, de investimento, da ordem de R$ 11 bilhões.
Então, é bom que se diga também, Professor, que muito se diz que houve uma queda no
investimento de saneamento. Na verdade, a queda foi no Brasil inteiro. Houve uma redução na
produção industrial, no recolhimento de ISS, mas a Cedae ainda manteve, mesmo assim, um nível de
investimento muito satisfatório. Claro que está longe de ser o ideal, como tudo na vida está longe de
ser ideal, mas mostrando que a Cedae está trabalhando e tem números aí para provar o quanto está
sendo feito e o que vai se fazer.
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O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Professor, quando estive na Cedae sempre percebia que a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (Copasa) investiam perto de R$ 1 bilhão por ano e a Cedae investia quase nada, ela só
investia, na verdade, recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento
Urbano (Fecam). Isso é uma realidade de muitos anos. Só que, nos últimos três anos, e agora
estamos investindo valores até superiores a R$ 1 bilhão por ano. Então, vou dizer... Não sei
exatamente os números da Sabesp e da Copasa, mas, se não estamos maiores, pelo menos estamos
em linha com esse investimento de R$ 1 bilhão por ano ou até um pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu que agradeço e peço perdão por estar acelerando esse
processo final, mas temos cerca de 40 minutos para as perguntas, então era necessário que
tivéssemos esse tempo colocado aqui.
Vereador Renato Cinco e Vereadora Teresa Bergher, à medida que quiserem solicitar para fazer
alguma pergunta, fiquem absolutamente à vontade como sempre aqui.
Tem uma primeira sessão de perguntas que dizem respeito à questão da regulamentação e do
processo mesmo da relação da Cedae com o Município do Rio de Janeiro. Então, vou fazer aqui... E
com relação ao planejamento da questão do saneamento do Rio de Janeiro. Como é que o Plano
Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro está inserido no planejamento da Cedae e, se a
Cedae está acompanhando a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico no Rio de Janeiro,
para que possamos pensar quais são as leis, normas e instâncias que estão orientando as ações da
companhia? Sabemos que existe hoje um plano metropolitano de saneamento, existe o plano
nacional de saneamento, mas existe um plano municipal de saneamento básico que queríamos saber
como que está a questão, inclusive, também do processo de revisão do plano municipal de
saneamento para que possamos ter acesso qualitativo, quantitativo aos dados e etc.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – O Plano Municipal de Saneamento do Município do Rio de Janeiro, na
verdade, está com uma defasagem, porque já era para está na segunda revisão, mas está sendo feita
a primeira agora. Estamos acompanhando esse plano e temos que discutir e participar ativamente
dele, mas tem outra questão, Vereador, que é até tem que ser considerada. Foi criada a Câmara da
Região Metropolitana, está certo? Foi o Instituto Rio Metrópole, que está sendo constituído, ainda não
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tem os executivos que vão compor esse instituto porque agora somos obrigados até por força de lei,
porque foi aprovado na Assembleia Legislativa e promulgada a lei, o Governador implantou a Câmara
Metropolitana e o Instituo Rio Metrópole e vamos ter que discutir essa questão do saneamento da
Região Metropolitana como um todo. Inclusive, não é só a questão de água e esgoto não, é lixo,
transporte, tudo.
Então, essa questão da Câmara Metropolitana vai ter que integrar todos os municípios da Região
Metropolitana e discutir o saneamento juntamente com os demais itens que compõem o escopo de
trabalho da Câmara Metropolitana.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas vocês estão participando ou colaborando de alguma
forma com o processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento, aconteceu alguma coisa, foram
convidados, como está isso?
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Eu não fui, mas gostaria muito, porque entendo que temos que
participar ativamente dentro do fórum da câmara porque não posso mais pensar no saneamento do
Rio de Janeiro sem pensar o de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis etc.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho que para todas as questões precisa ser pensado sob
o ponto de vista... Não pensar o município na região metropolitana é um erro, sem dúvida alguma.
Precisamos pensar integrado. Mas há uma tarefa que é como vamos integrar isso? Não dá para
exigir... A Cedae, por exemplo, é um dos órgãos que pode possibilitar no caso do saneamento a visão
metropolitana da história, mas colaborar com...
Acho que essa CPI vai cobrar a responsabilidade da Prefeitura. Uma das coisas que, em nossa opinião,
está ficando patente no andamento dessa CPI, é que a parte de planejamento, por parte da Prefeitura
– não estou falando da Cedae nesse momento –, é uma parte que está sendo absolutamente
desprezada pela Prefeitura. Não há planejamento de curto, médio e longo prazo. Não há proposta de
integração com determinado...
Portanto, inclusive, quando perguntava algumas coisas ao Guilherme, eu estava preocupado como é
que a Prefeitura está conversando com vocês. Porque o que a gente tem visto aqui é que a Geo-Rio
caminha para um lado, a Rio-Águas para outro, o Centro de Operações Rio (COR) que deveria
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coordenar, não consegue coordenar, porque está cada um para um lado. E a gente precisa, de certa
forma, pensar quais são os mecanismos necessários para integrar os órgãos da Prefeitura no
processo. E aí o Plano Municipal de Saneamento Básico, que precisa estar em revisão, é, pelo menos,
cabe alguma parte desse processo metropolitano para prever as obras de saneamento – por isso a
pergunta.
Mas a gente tem a impressão de que, na verdade, muito pouco está sendo feito nesse ponto de vista.
Se a Prefeitura resolver fazer: “Olha, não vamos fazer aqui, vamos fazer na Câmara Municipal”,
precisa mudar a legislação, precisa discutir isso, precisa dizer por que vai fazer. E precisa fazer isso,
porque a gente acha, também, que não está fazendo na Câmara Metropolitana.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Professor, você tem toda a razão. Quer dizer, nós tanto estamos
pensando nisso, que nós apresentamos aqui. Quer dizer, é uma construção de uma nova estação de
tratamento. Está sendo feita no Município de Nova Iguaçu, que atende uma parte do Rio de Janeiro, e
onde vai ser construído um grande reservatório, que é Grande Marapicu, que é pulmão para atender
a mais de um município, inclusive, a região metropolitana. Em São João de Meriti, por exemplo, existe
previsão de esgotamento sanitário para ser tratado dentro do Município do Rio de Janeiro, na área de
Pavuna.
Então, quer dizer, tem esgoto que sai de um município para outro, inclusive para o Rio de Janeiro, ou
para outros municípios; estações pulmões de água, que vão, também, para outros municípios. Quer
dizer, a gente já está pensando integrado. Agora, eu entendo que o bom disso, na verdade, é uma
mesa, dentro da Câmara da Região Metropolitana. Até para os municípios entenderem que a Cedae já
pensa de uma forma metropolitana.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Mas é óbvio que o processo, nesse caso, de
saneamento, em minha opinião, precisa vir de baixo para cima, do município metrópole federal. Mas,
deste ponto de vista, ou seja, se o município não tem alguma ação planejada e que esteja na Câmara
Metropolitana, a gente vai perder o processo. É disso que se trata aqui, a necessidade... Uma
recomendação que, certamente, virá é de que a gente precisa integrar o processo de revisão do Plano
Municipal de Saneamento.
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Só para que a gente possa registrar, já ficou muita coisa passando aqui pelas próprias apresentações.
Hoje, a responsabilidade de implantação de rede de esgoto, na cidade na AP-1, AP-2, AP-3, AP-4 é da
Cedae. E, no caso das favelas... E aí vem a pergunta para que a gente possa, de fato, entender como é
que essa coisa. Porque teve o aditivo. O que está hoje colocado? Que o projeto das UPPs, em tese,
está e não está. Como é que funciona hoje? Qual é a lista de favelas que a Cedae está responsável
pela implantação do esgotamento sanitário? Qual é a lista nesse caso? Aí a gente, por exclusão,
entende que as demais são de responsabilidade da Prefeitura. Vocês têm essa lista? Como é que é
isso? Porque não era só UPP, também, era Morar Carioca, PAC... Essas coisas, às vezes, eram
coincidentes e não eram. Como é que a gente tem essa situação, aqui, das favelas que estão sob
responsabilidade da Cedae e daquelas que não estão? Vocês têm algum quadro? Porque eu entendi
ação sobre a Rocinha. Algum quadro específico para favela do ponto de vista de percentual que a
gente já tem esgotamento sanitário, percentual que não tem?
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Professor, eu estou chamando, aqui, a Sylvana. Ela é minha
assessora especial para assuntos regulatórios, contratos e contratos de programas. Ela pode falar
com mais propriedade, com mais detalhe.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Boa tarde a todos. Eu sou Sylvana e responsável pela questão
regulatória, contratos de programa da Cedae. O que acontece aqui, no Rio de Janeiro: nós temos o
nosso termo de reconhecimento recíproco, que foi assinado em 2007, em que tínhamos a exclusão
das favelas do Rio de Janeiro sob a responsabilidade municipal. E quando nós fizemos um aditivo
com a questão da implantação das UPPs, que se deu na data – deixa eu só conferir...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 2010, não é?
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Em 2011. Em 22 de dezembro de 2011.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quase 2012.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Isso. Foi quando nós listamos uma lista de comunidades, onde
estavam sendo implementadas as UPPs. Mas, assim, tem que se ter o entendimento – que é aí que eu
acho que se dá a grande distorção ou confusão em relação às responsabilidades da Cedae – nesse
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aditivo, o que ficou combinado é que nós teríamos a manutenção. Porque o que acontece? Desde
2007, com a promulgação da Lei nº 11.445, criou-se um ambiente de gestão associada.
Então, o nosso termo com o Rio de Janeiro já tem esse ambiente jurídico e judicializado com a
questão da metrópole, o que a gente está acabando de falar: algumas responsabilidades para o
município, algumas responsabilidades para o estado. Aí, nesse ambiente de cooperação e nesse
ambiente de gestão associada, criou-se esse aditivo, ou seja, a Cedae, onde tivesse UPPs, faria a
manutenção, mas a questão de ampliação e de novos investimentos continuaria sendo da Prefeitura.
Então, isso que, ao longo do tempo e ao longo daquilo que foi acontecendo, acabou não se
esclarecendo como um todo. Então, os documentos existem, eles estão aí, a gente tem a lista e
temos o que tem sido feito de manutenção e onde a Cedae atua.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente, de fato, chegou em um ponto importante aqui na
CPI. Porque, muitas vezes, quando a gente pergunta à Prefeitura, a Prefeitura diz “É a Cedae. Nessas
favelas é a Cedae”.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, a gente percebe que a implantação, onde não há, a
responsabilidade ainda é da Prefeitura.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou entendendo o que vocês estão propondo na
Rocinha, que é, inclusive, a expansão e implantação onde não há. Não é só manutenção.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a gente precisa entender a essa altura do campeonato,
até para poder cobrar a responsabilidade de planejamento. E parece, por exemplo, que havia a
previsão de existir um contrato- programa. É essa a expressão correta?
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Não. Contrato de programa...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Contrato de programa?!?! E a gente não sabe: ele existe?
Não existe?
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – O que acontece? Contrato de programa é uma denominação,
que a gente pode chamar, que a gente criou junto com a questão da regulamentação da Lei nº 11.445.
Então, assim, esse contrato de programa, com esse nome, nada mais é do que a junção de esforços
para se conseguir a universalização do serviço, que é o objetivo do saneamento nacional. Então, é
isso o que nós estamos buscando. No Rio de Janeiro, não seria diferente. Até porque, em alguns
casos, a Cedae é até pioneira de transformar isso em realidade, de onde nós estamos fazendo todo
esse vultuoso investimento nesse ambiente de gestão associada.
Então, agora, mais do que nunca, com a apresentação que o Guilherme fez das favelas, é essa busca
realmente de trazer a universalização do serviço para os usuários. E a Cedae, como prestadora de
serviço do estado, buscando isso em conjunto com essa questão toda da metrópole. Essa é a
situação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não existe, hoje, um contrato de programa firmado? Eu
não estou dizendo que a responsabilidade é de vocês, não. Eu só estou querendo entender se o
instrumento existe e de quem é a responsabilidade, para que...
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – É. Então...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o contrato de programa é que estabeleceria metas,
diretrizes...
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Teria alguma lógica...
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Sim. O que acontece?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque eu não tenho nenhum problema que vocês... Há uma
avaliação e até uma conversa do Governador, decidiram que a prioridade é a Rocinha. E apresentam
um projeto excelente para a Rocinha... Rocinha, Maré e Salgueiro. No caso, estamos falando do
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Município do Rio. Mas, ainda assim, as três. Mas apresentou o da Rocinha aqui. Poderia ter
apresentado o da Maré... deve ter o do Salgueiro, ou terá em algum momento. Mas, de alguma forma,
como a gente precisa olhar, e não significa que... Eu estou querendo registrar que o apresentado para
a Rocinha aqui foi excelente. Não estou menosprezando isso. Mas estou me perguntando, sobre esse
processo, o processo de planejamento. É por isso esse conjunto de perguntas. Eu entendi qual é a
função do contrato de programa, mas, de fato, ele não existe hoje.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Então. Vamos pensar no sentido de a gente conseguir por
nomenclatura. O termo de reconhecimento recíproco tem esse viés. Ele tem todo o viés, professor,
de um contrato de programa. E a Cedae vem acompanhando o Plano Municipal de Saneamento.
Nesse primeiro que foi instituído, a gente conseguiu participar dele. Nós temos uma equipe que
acompanha, sim. A gente tem, inclusive, um relatório, que até nós trouxemos de todas as metas que
são definidas. E com essa questão do que a gente não conseguiu ainda finalizar, por conta da
recuperação fiscal do estado e a crise, eles estão, nesse planejamento que foi apresentado, e ele vem
rigorosamente sendo observado.
Então, o grande objetivo é exatamente esse. O que a gente provavelmente, como você falou, o que se
precisa é tentar fazer um grande esforço conjunto para atualizá-lo. Porque já tem um prazo legal
para fazê-lo. Mas, num primeiro momento, a Cedae participou dele, sim, através da nossa equipe. Nós
fizemos e vimos cumprindo e tentando, o tempo inteiro, a implementação mais rigorosa possível em
cima dele.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aproveitando que o assunto ficou em implantação e
expansão de rede de esgoto, isso me remete a uma grande preocupação de gestões passadas. Vou
pontuar os bairros de Jardim América e Vigário Geral, que receberam uma intervenção em parceria –
acho que era do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), o programa do PDBG, que
se iniciou há muito tempo e que, há uns cinco anos, retomaram essas obras, fizeram intervenções
nesses dois bairros, que hoje não ligam nada a coisa nenhuma. Muitas redes domiciliares, muitas
caixas domiciliares estão desniveladas e também não recebem o esgoto, o que trouxe um grande
transtorno por uma péssima qualidade de obra feita pela Passarelli, e nada aconteceu apesar de
todas as denúncias.
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Eu ia entrar no Ministério Público, resolvi aguardar que a gestão se consolidasse para ver o que fazer.
Mas, hoje, fato é que tudo aquilo que foi feito nesses dois bairros, e que passaram muito tempo
consertando aquilo que foi feito e não conseguiram consertar tudo, hoje, aquela população tem
trauma do que se fala “esgoto e Passarelli”. Tem muito problema, tem muita coisa pela metade,
muita coisa mal feita, muita coisa trazendo transtorno para a população. Este é um ponto que não
podemos abrir mão antes de pensar em implantação e expansão de qualquer coisa: é recuperar a
imagem da Cedae e a dignidade do morador, que sofre ainda hoje as consequências das tampas mal
feitas, que eram farelos, quebrados quando alguém passava por cima ou algum tipo de peso
pequeno.
As pessoas que são da Cedae há mais tempo e conhecem aquela realidade sabem do que eu estou
falando. Eu acho que deveria ser uma proposta dessa gestão recuperar a pouca-vergonha que
fizeram nos bairros de Jardim América e Vigário Geral, as calçadas destruídas. Eu consegui interditar
durante três meses, mas fui vencida, porque eu era sozinha para brigar com aquele monstro inteiro.
Agora, eu sugiro… Aí, Presidente, estamos falando de enchente, de saneamento. Quer exemplificar a
pouca-vergonha de uma intervenção mal feita que traz um transtorno hoje de infra? Vai ao bairro de
Jardim América e faça uma pesquisa da obra que foi feita e dos problemas que ainda existem. Não,
vocês não têm noção. Talvez o Gustavo possa dizer, mas isso já foi… Já deve ter terminado há Quatro
anos? Três anos? Já terminou há quatro ou cinco anos e os problemas permanecem. A Cedae vai
conserta; a Prefeitura vai lá, faz uma tapeação. Vocês vão lá, dão uma ajeitadinha. E também não tem
mais o contrato na mão, não tem muito que fazer.
Então, quando fizerem um novo contrato de expansão, coloquem um item de recuperação das
besteiradas que fizeram para trás. E esse é um exemplo. O tal de Passarelli eu vou voar neles,
quando encontrar, porque o que fizeram de mal feito, a fiscalização… Que também eles levaram
fiscal, depois foi trabalhar com eles, meteu o pé, não trabalha mais na Cedae. É uma pouca-vergonha.
Sugiro que levantem essa questão do contrato da Passarelli e que vocês, no próximo contrato,
coloquem lá um pontozinho, que é a recuperação da rede que não liga hoje nada a lugar nenhum.
Quando chegou Irajá, Vista Alegre, Colégio eu não deixei fazer. Você sabe disso né, Mauro? Eu não
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deixei entrar. Queriam fazer 500 furos, a gente trocou por 30, os 500, porque, na verdade, era de se
envergonhar.
A SRA. MARCIA RUBIA FONSECA DO AMARAL – Nós vamos nos comprometer em colocar esse item e
procurar a senhora e fazer o levantamento. Então, está bom.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Olha, a Marcia Rubia é a engenheira mais experiente nossa lá, que
conhece com bastante detalhe toda a parte de engenharia de construção da empresa e eu queria
complementar o que a Rosa falou. Não é só essa não, várias obras que estão faltando pouco para ser
concluídas ou que foram interrompidas por problemas financeiros, de governo, de mudança de
governo, sei lá, não importa, a gente está complementando, porque a gente entende que a gente
coloca pouco dinheiro e dá funcionalidade a uma área grande, porque são tubulações que foram
interrompidas, que falta, de repente, um pequeno trecho. Entendeu? Então, isso a gente está fazendo
não é só nesse caso aí. A gente estava falando lato sensu.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco ou Vereadora Teresa Bergher,
podem...
SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Muito rápido, 30 segundos. Olha, o Presidente já fez uma
colocação importantíssima se referindo ao acordo firmado entre a Prefeitura do Município do Rio de
Janeiro e Cedae em 2007 e, na verdade, os problemas continuam e muito sérios. Foi dito também
que as comunidades que foram, digamos assim, inicialmente, beneficiadas com as UPPs, essas
comunidades poderiam, iriam ter o serviço de manutenção da Cedae. Seria de responsabilidade da
Cedae apenas a manutenção e não a implantação da rede de esgoto nos locais onde não existisse. O
que acontece hoje? O problema é muito grave, Presidente. Eu vejo, por exemplo, no Complexo da
Penha, vou citar o Complexo da Penha, é um problema muito sério. Os moradores vivem numa
agonia permanente, porque com o sistema totalmente falido, a todo o momento estoura um cano
aqui, estoura um cano ali. E aí nós acionamos, o morador liga pro meu gabinete, deve ligar pro
gabinete de outros vereadores também, obviamente, acionamos a Cedae, a Cedae diz: “Não, mas isso
não é de responsabilidade mais da Cedae desde 2007.” Aí nós vamos para a Prefeitura, a Prefeitura:
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“Não, é da Cedae.” E fica esse jogo de empurra e quem acaba sofrendo e vivendo o problema é o
morador.
Na Maré é um pouco diferente, porque a Maré, desde o primeiro momento, agora vai ser feito um
investimento, me parece, eu cheguei assim já no meio. Mas a Maré sempre ficou de responsabilidade
da Cedae. Não é isso? Acontece o seguinte: eu acho que foi um ganho. Lá não tem UPP, pois é, mas,
Presidente, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que o Município do Rio de Janeiro
assumiu essa tragédia que é o saneamento, a responsabilidade pelo saneamento nas comunidades,
eu acho que foi um grande negócio para a Cedae. Esta é a realidade, porque os problemas mais
graves existem mesmo nas comunidades. E estão lá as comunidades sempre abandonadas com a
ausência total do Poder Público, então isso me preocupa muito, o Plano Municipal de Saneamento. E
aí, como é que vai ser discutida essa questão que envolve as comunidades? É uma preocupação que
eu acho que tem que ser muito discutida, e eu não sei se o senhor tem alguma coisa a acrescentar
em relação a essa manutenção que, na verdade, mesmo tendo ficado de responsabilidade da Cedae,
onde houvesse a UPP, como é o caso do Complexo da Penha, infelizmente a Cedae não atende.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Ilustre Vereadora Teresa Bergher, o que acontece é o seguinte, nós
temos um contrato que eu fiz uma separação formal, nessa gestão, só para comunidades. É um
contrato, uma empresa de engenharia com equipamentos, instalações, veículos só para atender
comunidades. E nós estamos dando prioridade absoluta. É um furo de reportagem que eu vou falar
para vocês.
Assim, nós estamos implantando, e muito em breve, uma página de Facebook e Instagram da Cedae,
e a gente vai interagir com todos os nossos consumidores, cidadãos e clientes, e vai dar um
atendimento personalizado, e nós vamos atender, em 72 horas, toda reclamação de vazamento de
água e esgoto. É um compromisso nosso.
Olha, nós temos hoje, só para você saber, na rua, mais de 400, quase 500 pessoas, e 160 veículos, só
fazendo manutenção em área formal, e nós vamos estender muito o número de veículos e de equipe
de manutenção para as áreas também de habitação subnormal, que são as favelas e áreas...
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Então, essa questão é um compromisso de honra nosso, entendeu? A gente não aceita ter
reclamações não atendidas num período curto. Setenta e duas horas são um período curto. É menos
do que a Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro) exige. A Agenersa exige cinco dias. Nós estamos querendo... Nós estamos querendo, não: nós
vamos atender em três.
Obviamente que tem exceções. Por exemplo, em área de Parques e Jardins, eu não posso mexer sem
a autorização de Parques e Jardins. Se é na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a CET-Rio diz que
eu só posso entrar no domingo.
Então, obviamente, quando forem casos desses, a gente, obviamente, não vai conseguir nos três dias,
mas é um compromisso nosso. Vocês têm toda razão de reclamar. Nós tivemos um contrato de
manutenção que foi desastroso ano passado.
Quando eu cheguei à Cedae, em janeiro, nós tínhamos mais de... Quantas reclamações? Eram 30 mil
ordens de serviço em aberto, não executadas. Agora, hoje, eu tive uma reunião lá... Fala aqui, Gustavo.
O SR. GUSTAVO MODESTO SCHMIDT – Boa tarde a todos. Gustavo Schmidt.
Tive uma reunião hoje. Toda semana, eu me reúno com os gerentes todos, e o presidente, sempre
que pode, aparece também para contribuir... Nós temos uma meta hoje. Passados dois meses,
estamos terminando o terceiro, e todas as pendências nossas vão ser atendidas em 72 horas já no
final desse mês.
Nós, hoje, presidente, temos quatro mil vazamentos ainda pendentes. Tínhamos, até há bem pouco
tempo, 17 mil ou 18 mil. Então, a tendência é realmente a gente resolver isso até o final do mês.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Só um momento, prometo que será muito rápido.
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Vereadora, eu sou o engenheiro Guilherme Campos. Eu sou
servidor municipal, e o presidente me convidou para a parte de comunidades lá da Cedae. Então, eu
estou responsável pelo programa Comunidade Cidade e pela manutenção nas comunidades.
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Nós já recebemos mais de 70 líderes comunitários. O Complexo da Penha, ele tem atendimento em
menos de 24 horas em tudo que chega para a gente. Nós temos as lideranças lá do Complexo da
Penha, teve até um vídeo que o presidente recebeu, de que havia um vazamento de esgoto no Nossa
Senhora da Penha. Nós fomos lá e consertamos. Hoje teve outro, e nós fomos lá e consertamos.
Então, nós estamos com um trabalho intenso. O presidente teve a sensibilidade de criar uma equipe
exclusiva, exclusiva, destacada...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Há quanto tempo?
O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Um mês atrás. Eu cheguei lá na Cedae tem um mês. Nós estamos
com uma equipe destacada...
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Nós chamamos o Guilherme, requisitamos à Prefeitura e o
nomeamos via Governo do Estado, Diário Oficial, etc., para ser exclusivo da Comunidade Cidade e das
comunidades.
Então, ele está com a equipe de mais de 20 pessoas em um local de trabalho destacado da sede, que
não está na Presidente Vargas, está lá na Barra, entendeu? Só para atender comunidades.
E comunidade vai ser atendida melhor do que o morador do asfalto, esse é o nosso compromisso.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Por último, só... Eu vou aproveitar que o senhor está usando
o microfone, eu queria também cobrar algo que eu já fui até pessoalmente na Cedae, não foi na
gestão do senhor, mas anteriormente, é...
O Complexo da Penha tem um problema muito sério ali na Vila Cruzeiro – eu acho que é na Vila
Cruzeiro. Construíram uma caixa d’água imensa, lá no alto. Se o senhor conhece a região, sabe disso.
E a comunidade sofre frequentemente com a questão da falta d’água. E a caixa foi colocada lá em
cima, foi tudo preparado para receber a água, mas, até hoje, zero. Essa caixa vai ser colocada em
funcionamento?
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O SR. GUILHERME JOSÉ CAMPOS – Vai, sim. Não só junto com a manutenção das comunidades, o
presidente me passou também 340 elevatórias e entre as elevatórias para as quais vamos dar
manutenção estão as do Complexo da Penha. Seriam das primeiras a receber atenção.
Já estive no Complexo do Alemão. Verificamos lá também que nós temos problemas no reservatório.
No Complexo da Penha, as lideranças do Complexo da Penha estiveram lá conosco e vamos dar uma
atenção especial para que se promova o mais rápido possível a operação e a funcionalidade desse
sistema de água do Complexo da Penha.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Ok, obrigada.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Bem, estou preocupado com o tempo, mas há umas coisas que eu
não queria deixar de falar. Vou ser o mais econômico possível.
Primeiro, eu queria citar duas legislações que nosso mandato conseguiu aprovar este ano e que tem
a ver com o debate que a gente está fazendo aqui. A Lei nº 6551, de 2019, determina o provimento
prioritário de água e saneamento em áreas populares. Nós aprovamos a lei que diz o seguinte: Art. 1º:
As concessões de serviço de água e saneamento no Município do Rio de Janeiro, por meio de
empresas públicas ou privadas, devem prever o provimento de serviços de acordo com a demanda
do usuário, independentemente da situação fundiária do seu local de moradia. Então, está proibido no
Rio de Janeiro, na hora de fazer contrato de provimento, fazer a distinção entre o que é favela e o que
é cidade formal. E o art. 2º: O investimento em infraestrutura deve atender prioritariamente as áreas
populares do município. Parágrafo único: Consideram-se áreas populares, loteamentos irregulares e
favelas, segundo o mapeamento do Instituto Pereira Passos. Então, a nossa legislação aprovada
nesta Casa determina ainda que deve haver prioridade nos investimentos nas favelas. Isso pode ter
impacto no trabalho dos senhores em novos contratos no futuro com o município. Segundo a
legislação...
O SR. GUSTAVO MODESTO SCHMIDT – Só um minutinho. O senhor falou em abastecimento de água
ou também coleta de esgoto?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Água e saneamento. Abastecimento de água e saneamento.
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E a segunda questão: nós aprovamos agora, se eu não me engano no mês de maio, o Plano Municipal
de Habitação de Interesse Social, a regulamentação do plano. A Prefeitura tem 365 dias para
apresentar o plano para a cidade. Isso certamente pode servir como instrumento para pressionar a
Prefeitura para agir em relação tanto à Rocinha quanto à Maré nesses projetos de vocês. E o prazo,
maio do ano que vem, a Prefeitura já fez, já montou o grupo de trabalho para preparar o plano.
Então, isso é uma informação que eu acho relevante aqui para o nosso debate.
E as outras duas questões são: primeiro, como já foi dito aqui, os problemas do abastecimento não
são só do saneamento, não só nas áreas informais da cidade, mas também nas áreas formais. Vou
até poder testar essa questão do prazo de 72 horas para resolver os vazamentos, porque, nos fundos
do meu escritório político – tenho um escritório político na Rua da Lapa – nos fundos, Rua Morais e
Vale – que está com esgoto permanente. Desde que a gente alugou um escritório lá, o esgoto vaza
na Rua Morais e Vale. Então, assim que for feito esse sistema aí, eu vou ligar, vou ver se vai ser
resolvido em 72 horas.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Nós reclamamos hoje. Eu recebi a reclamação e diz: 8 de agosto, às
3 horas...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Ah, já está valendo então?
A outra questão, não sei se está vazando lá agora, mas é recorrente.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Mas tem muita gente que demora a reclamar também. A gente não
tem como...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É recorrente.
Mas acho que existem duas questões sobre as quais eu queria falar rapidamente. Uma é a seguinte:
eu acho que a Cedae, às vezes, é muito flexível na autorização para a construção de novos prédios na
cidade. Boa parte da estrutura de saneamento da cidade está no limite. Como é que você vai construir
mais em Botafogo? Como é que você vai construir mais em várias regiões da cidade que têm
problema de vazamento de esgoto, que têm problema de saturação da rede esgoto? Acho que vocês
deveriam ser mais rigorosos na hora de dar as licenças, porque, se depender da especulação
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imobiliária, eles vão vender apartamento. Depois, se o esgoto vai descer pelo vaso sanitário ou não, a
gente não sabe. Então, acho que vocês têm que ser mais rigorosos com os empreendimentos
imobiliários.
A segunda questão é a seguinte: olha, tudo bem, vocês apresentaram um projeto lindo aqui. Inclusive,
adorei a introdução da apresentação do projeto das comunidades, só que vamos falar também, a
Cedae garante o fornecimento de água no Leblon e não garante o fornecimento de água em vários
bairros perto do Guandu. A Cedae é uma empresa que também, historicamente, contribuiu para a
desigualdade social em nossa Cidade e no nosso Estado. Eu não consigo imaginar uma justificativa
técnica para a água sair do Guandu, chegar no Leblon e não chegar em vários bairros de Nova Iguaçu.
Dessa forma, a Cedae também, historicamente, contribuiu para a desigualdade na construção da
nossa vida urbana.
Penso que vocês podem estar fazendo uma autocrítica, na prática, agora, com os investimentos que
vocês anunciaram aqui. Eu não posso deixar de fazer essa crítica, que não é uma crítica à Cedae, mas
à Prefeitura, ao Governo do Estado, a como o Poder Público sempre tratou as populações de forma
desigual.
Por último, eu queria saber se vocês estão estudando os impactos das mudanças climáticas para o
futuro do saneamento e do abastecimento de água da Cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de
Janeiro. As mudanças climáticas estão aí, a Terra não é plana, é redonda, e os seres humanos são
responsáveis pela crise ambiental que está assolando o planeta numa velocidade maior do que
qualquer ambientalista conseguiria imaginar, 10 anos atrás. Queria saber, então, se vocês estão
preocupados com as consequências do aquecimento global para o funcionamento do saneamento da
Cidade.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Renato, essa primeira questão que você colocou é muito fácil de
responder. Eu concordo plenamente que a Cedae, décadas atrás, contribuiu para a desigualdade
social, mas, nos últimos três anos, após a solicitação e aprovação do financiamento de R$ 3,5 bilhões
na Caixa, que começou a ser executado ha dois anos , ao qual estamos dando continuidade e que
vamos concluir, em 2022, com a nova estação de tratamento do Guandu, essa nova estação vai dar
pleno abastecimento à Baixada, que terá água 24/7, sem intermitência. Essas aduções, que já têm
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quase R$ 800 milhões já enterrados, já no chão, em funcionalidade, na hora em que se fizer a
inauguração da estação, toda a região da Baixada... Eu tenho a planta na minha sala, toda colorida, de
onde há abastecimento regular, de onde há abastecimento com intermitência e onde há
abastecimento precário na Baixada, cidade por cidade. Então, se vê regiões, como Austin, em Nova
Iguaçu, por exemplo, que é uma área toda ela precária. Em São João de Meriti, também há áreas
grandes com muito abastecimento precário.
Nós temos consciência disso, e por conta disso é que colocamos esse investimento na nova estação
do Guandu, esses investimentos em grandes aduções e também em ramificações, como nossa
prioridade. Falamos de R$ 1,6 bilhão aqui na Barra, mas, na Baixada, é mais de duas vezes isso. Nós
estamos preocupados com isso e concordamos com as suas colocações. Esse foi um erro histórico, e
nós estamos trabalhando, desde três anos atrás, e vamos continuar nos próximos quatro anos, para
corrigir isso, para que isso fique como uma página da história. A população da Baixada terá
abastecimento de água tão regular quanto o Leblon. Esta é uma promessa. Não haverá mais isso de
o Leblon ter mais água do que São João de Meriti e Nilópolis. Não. Terá igual, certo?
Agora, quanto à segunda questão, o efeito climático, eu realmente declino dessa pergunta, porque eu
não tenho conhecimento. Existem teorias que leio, mas, sinceramente...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O que perguntei é se a empresa está se preparando para isso, se
há algum grupo de estudo, algum grupo de trabalho.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Eu tenho a assessoria de um biólogo, o Sérgio, que é um estudioso
desse tema, é formado, pós-graduado, mas eu não domino isso para falar sobre essa questão. Mas
existe essa pessoa na empresa, que, inclusive, é responsável por toda a parte de licenciamento
ambiental, de mata ciliar, etc. Ele cuida disso, mas, como presidente, eu não tenho um domínio pleno
para falar sobre isso e, por isso, declino. Ele participa também de comitês de bacia. Há alguém aqui
que pode falar um pouco mais sobre isso?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das minhas perguntas, que depois vão por escrito, é
essa relação, mas, pode-se falar hoje sobre os comitês de bacia.
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A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – A Cedae tem uma atuação importante e bem significativa em
todos os comitês de bacias, não só no Estado, como a nível nacional e internacional. Nós também
estamos no Conselho Estadual, no Conselho Nacional e em todos os comitês de todos os Estados.
Aqui no Rio de Janeiro, o principal deles é o Baía de Guanabara, onde, na gestão passada, a
presidência, inclusive, era de um representante da Cedae, e, hoje, nós temos a diretoria técnica,
porque entendemos que até seria bem mais viável a nossa intervenção como comitê, de nós termos
essa questão e essa autonomia da direção técnica, para que nós chamássemos todo mundo
envolvido nisso, para a gente poder sentar e definir algumas regras e alguns avanços e, dentro do
conselho estadual, também a atuação é bem importante.
Então, nós estamos em todos eles: nos subcomitês, nas sub-bacias, todas elas, nós temos
representantes da Cedae. É um grupo grande, e é uma assessoria também da presidência, e que ela
está o tempo inteiro, até, também buscando recursos para que a gente possa investir, também, em
todas essas áreas de projeto, e com a definição que vem direto da gestão da presidência da Cedae.
Se vocês precisarem, a gente tem os relatórios, as participações: o que vocês quiserem a gente está
disponível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Comitê da Baía de Guanabara, da bacia hidrográfica, é o
convidado da semana que vem.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Ah, sim, estaremos aqui. Vem a diretoria e até o pessoal dos
subcomitês também, que fazem parte. O Comitê Guandu também, não é, gente? Porque a parte do
Comitê Guandu é uma parte do rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Comitê Guandu disse que teria dificuldade de agenda na
semana que vem, então, a gente, em tese, deve estar com o Comitê da Baía da Guanabara. Se o
Comitê Guandu puder mandar alguém, seria importantíssimo. A ideia era estar com os dois.
A SRA. SYLVANA MOREIRA AZULAY – Eu vou verificar e ver quem a gente pode trazer, está bem?
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O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Eu só queria complementar, vereador. A posição do presidente,
quando ele fala dessas áreas que ele tem lá, todo mundo, é sabido das intermitências, das áreas não
cobertas, o programa de investimento que a gente tem, justamente, visando a isso, você criar
reservatórios... Aqueles reservatórios foram montados, que foram mostrados, justamente para você
manter a estabilidade no sistema, então, isso é que é fundamental, para você não ter a intermitência.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – São 32 reservatórios na Baixada, só para serem pulmão e
equalização do sistema. Não são um, nem dois: são 32 reservatórios.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Gente, deixa eu só... Por favor, termine.
O SR. MAURO ALONSO DUARTE – Só para complementar uma colocação do Vereador Renato Cinco
com relação a novos investimentos. Qualquer empresa que vá construir qualquer coisa na Cidade, é
obrigatório pedir DPA, uma DPE na Cedae, o que se chama de Possibilidade de Esgotamento ou
Possibilidade de Abastecimento.
Então, muitas das vezes, ou a rede na frente não comporta, tanto para esgotamento quanto para
abastecimento: a gente faz, obriga o empreendedor a criar um sistema que seja passível de
atendimento daquela demanda dele.
Então, não existe essa coisa do: “Vai, eu vou jogar aqui, que já está estrangulado”. Não, não existe,
tanto que muitas das coisas que nós mostramos ali, até de cooperações técnicas, vêm em função
disso. Às vezes, a gente obriga o cara a executar uma rede de 1200 metros para jogar num ponto
onde você tenha, ainda, uma folga no sistema que possa absorver essa demanda necessária dele,
entendeu? Então, nenhum empreendimento sai sem uma DPA e uma DPE, que são os nossos termos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Minha proposta, inclusive, é que esse debate, que é um
debate importante pra gente que tem preocupações com essa questão de estudo de impacto de
vizinhança, liberação de obras, etc., que a gente incorpore na Comissão Especial que a gente está
pensando em montar, ou numa subcomissão que você e Rosa resolvam fazer lá pela Comissão de
Meio Ambiente também. Pronto.
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São 15h45. De fato, estamos chegando no limite. Vou tentar dar o encaminhamento aqui, dado à falta
de tempo. Eu, inicialmente, tinha uma lista de 29 perguntas, algumas foram resolvidas. Eu fiz umas
duas ou três, mas devem sobrar, ainda, umas vinte perguntas que não foram feitas.
Como a gente está com o calendário muito apertado, eu gostaria de solicitar e, aí, óbvio, é uma
gentileza, de que eu pudesse... Uma gentileza de vocês, se puderem fazer, encaminhar e obter a
resposta por escrito, para que a gente pudesse ter os dados e explicações contidas nessas perguntas.
Na nossa opinião, eu acho que é possível que a gente faça isso, porque são perguntas para que a
gente tenha, de fato, a questão do conhecimento etc. Entre elas, por exemplo, é a necessidade de que
a gente tenha... Eu sei que tem no decreto, mas no entendimento da Cedae, hoje, por exemplo, qual é
a lista de favelas que a Cedae tem entendimento de que ela é responsável pela manutenção, para
que a gente possa entender a lista, e quais são, portanto, os territórios da Cidade, além da AP-05, que
a Cedae está entendendo que não é responsabilidade dela a manutenção da questão do esgotamento
sanitário, porque, do abastecimento de água, é.
Vai ter uma pergunta especificamente sobre isso, porque a gente tem a lista sobre isso e, é claro, que
a gente possa entender essa que, para mim, é uma novidade hoje, que é a perspectiva de que isso
significa a manutenção e não implantação e expansão, que, desse ponto de vista, a gente precisa
perguntar à Prefeitura quem é, então, responsável, na Prefeitura. É a Rio-Águas, portanto, hoje, a
Secretaria de Meio Ambiente? É a Secretaria de Infraestrutura e Habitação? É a Seconserva? Qual é a
secretaria que hoje é responsável?
Outra questão que eu não consegui chegar ao término tem relação com a questão da articulação da
Cedae, hoje, com os demais órgãos da Prefeitura, sobretudo e inclusive com os comitês de bacia.
Também irá por escrito a pergunta, para que a gente possa entender isso, mas eu gostaria de deixar,
desde já, um elemento que era uma pergunta a ser feita: qual é a relação que a Cedae mantém hoje
com o Centro de Operações Rio (COR), porque eu achava absolutamente importante que se firmasse
algum entendimento para que alguém da Cedae estivesse no COR, permanentemente, entre os
órgãos listados. Quando a gente estava aqui falando do COR, o COR não listou a Cedae entre os
órgãos presentes. É um instrumento importante de gestão da Cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui já a
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sugestão, para não esperar a pergunta por escrito, na presença do Presidente, de estudar a
possibilidade de entrar em contato hoje com relação a isso.
Diga, Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A Cedae tem uma cadeira no COR, a presença no COR, para
despachar processos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Pois é. Então, eu acho que é importante a gente efetivar
essa situação. Então, combinada essa situação das perguntas por escrito, Senhor Presidente?
Encaminharemos as vinte e tantas perguntas aos senhores vereadores.
Gostaria de registrar e agradecer a presença do Vereador Thiago K. Ribeiro e dizer que está estendida,
obviamente, aos demais vereadores. Eu mostrarei a lista de perguntas que tenho feito, caso os
vereadores e vereadoras queiram incluir mais perguntas a serem feitas nessa lista por escrito.
Estamos na hora de encerrar esta nossa Sessão. Queria deixar aberto se há, brevemente – porque eu
tenho ainda um encerramento a fazer aqui, também ao Presidente –, se há alguma questão, se
gostaria de falar antes de a gente encerrar. Deixar aberto o microfone também aos demais
vereadores que queiram fazer uso da palavra, antes que eu possa fazer o resumo final.
O SR. HÉLIO CABRAL MOREIRA – Professor e demais vereadores, eu queria reiterar meu pedido de
desculpas, porque, na reunião anterior, eu não pude comparecer. Eu achei que era mais uma reunião
técnica. Talvez eu não tenha me atentado exatamente ao conteúdo total, mas hoje nós trouxemos
nosso time todo, porque, na verdade, eu só sou técnico, e um técnico só ganha jogo se tem um bom
time. Nós conseguimos formar um time, trazendo alguns reforços de fora, da Prefeitura, de outros
órgãos do Estado e da iniciativa privada. Nós, com certeza, estamos vencendo o jogo. A gente vai
atender à totalidade das perguntas que vocês fizerem. Se a resposta não estiver boa, pode reiterar:
“Olha, eu gostaria de mais conteúdo nisso ou naquilo”. A gente faz questão de ter as perguntas
respondidas e com o conteúdo necessário para que vocês possam tomar as decisões.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obviamente, agradecemos essa disposição. Terá, desta CPI,
não só o reconhecimento das respostas feitas, a consideração dela, mas também a cobrança das
responsabilidades que, no relatório final, nós considerarmos importante ser apontadas como
recomendações e encaminhamentos com relação à função da Cedae no Município do Rio de Janeiro.
Pois não, Roberto.
O SR. ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO – Presidente, gostaria de reiterar as palavras do nosso
Presidente da Cedae. Em nome da Procuradoria-Geral do Estado, agradecer a acolhida. A assessoria
jurídica, quando silencia, quando um advogado em nada se manifesta, é porque os atores do
processo se entenderam à perfeição. Então, a postura da Procuradoria, obviamente, é de observar e
zelar pela juridicidade e legalidade dos trabalhos. Eu só tenho a cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela
condução do diálogo, com o perfeito contraditório, exercício das prerrogativas parlamentares e um
belíssimo exercício da democracia, antes de tudo. Estamos à disposição.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado. Como eu faço normalmente no final de cada
Sessão, a gente não conseguiu chegar ao final das perguntas, mas, ainda assim, com as perguntas
colocadas, a gente hoje tem a lógica de que existe um projeto amplo do Governo do Estado, que é a
Comunidade Cidade, que, no caso do Município do Rio de Janeiro, está previsto inicialmente para
Rocinha e Maré, e cujo projeto de Rocinha foi apresentado aqui com importantes questões que nós
temos cobrado e visto in loco com relação a isso, que precisamos conseguir garantir que esse
planejamento incorpore a Prefeitura.
E aí, há um elemento importante a ser pensado, há elementos de incorporação, e entendemos que o
projeto está sendo lançado agora. Mas para que o tipo de planejamento da Prefeitura, quando há
planejamento, não faça um duplo planejamento na intervenção naquela comunidade, há uma
preocupação com relação à revisão do plano municipal de saneamento, há uma preocupação com
relação à inexistência de um contrato de programa com metas e diretrizes, há uma preocupação
especificamente sobre a questão de saneamento em favelas, sobre a responsabilidade da
implantação desse saneamento e sobre a responsabilidade da manutenção naquelas favelas que não
tem UPP ou que não estão listadas neste convênio.
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Essa preocupação faz com que esta CPI tenha que cobrar mais incisivamente os secretários, que
virão aqui nas próximas sessões sobre esta questão, e a Prefeitura como um todo. Além de tudo, me
parece, também agora ao final, uma preocupação de que não há um programa institucional – embora
haja um ou dois técnicos falando sobre isso – da própria Cedae para refletir sobre a questão das
mudanças climáticas colocadas e, portanto, adaptação e resiliência às mudanças climáticas com
relação a isso.
Parece que esse é um primeiro resumo da sessão de hoje. Há uma previsão de investimentos que
solucionaria especificamente sobre, em várias áreas da cidade, obras já executadas e a serem
executadas que, obviamente, esperamos e vamos cobrar para que sejam executadas, feitas e que
resolvam parte dos problemas de saneamento da cidade. Mas, ainda assim, há uma série de
questões colocadas.
Para encerrar, eu queria agradecer especificamente a presença do Guilherme. A minha assessoria
acabou me informando aqui que a gente já teve, inclusive, lá atrás, uma audiência pública em que
você – e eu queria elogiar – destacava, em 2017, a preocupação com relação ao corte de
investimentos para manutenção do sistema de drenagem da cidade. Essa preocupação que, inclusive,
despertou no nosso mandato, que acompanhava a audiência naquele momento, antes ainda das
chuvas de 2018 e, obviamente, um ano e meio antes das chuvas de 2019. Era um alerta que a
Prefeitura não conseguiu seguir, que o corte de orçamento do Município poderia chegar a situações
graves, e chegou, em 2019, causando a morte de determinadas pessoas.
Então, agradeço a sua presença e espero recebê-lo aqui numa outra situação, mas digo, inclusive, que
este alerta feito lá atrás, infelizmente... Só para lembrar as frases, em outubro de 2017: “As chuvas de
verão estão chegando e estamos impedidos de fazer a manutenção nos pontos de alagamento. Me
causam muita preocupação os cortes”. Esta CPI nasce depois das chuvas de fevereiro, porque eram
evidentes os cortes que você, inclusive, ajudava a alertar numa audiência aqui, mesmo sendo
membro do Poder Executivo naquele momento, representando uma Subsecretaria. Você alertava o
conjunto de vereadores, o conjunto da sociedade sobre esses cortes que, como você alertou, depois
se mostraram muito danosos para a cidade.
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A função desta CPI, não só do Município do Rio de Janeiro, dos órgãos municipais do Rio de Janeiro,
mas nesse caso também a Cedae, o Comitê das Bacias etc., é que de isso nunca mais aconteça, de
que a gente tenha uma cidade em que a gente possa pelo menos planejar a prevenção para que mais
pessoas não morram. Porque a gente tem dito o tempo inteiro: “Os eventos climáticos extremos são
inevitáveis; as mortes são evitáveis” – com política pública, com responsabilidade dos agentes
públicos.
Portanto, eu estou lhe agradecendo pessoalmente pela presença aqui, lembrando esse fato e,
obviamente, agradecendo a presença de todas e todos. Acho que o mal entendido da agenda está
plenamente resolvido, e nós, obviamente, vamos mandar as perguntas por escrito e fazer o nosso
papel de fiscalizadores do poder público, não só com proposições para a Cedae ao final. O relatório
final da CPI será encaminhado à Cedae para que os senhores possam fazer uso dele com as
recomendações e, inclusive, possam ouvir as cobranças desta CPI para questões que nós
considerarmos importantes na situação do abastecimento de água e especialmente do saneamento
ambiental da Cidade do Rio de Janeiro.
Muito obrigado a todos e a todas pela presença.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h57)
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15 de agosto de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência e Técnicos da Companhia Zona Oeste Mais
Saneamento
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, COM A
FINALIDADE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às dez horas e trinta minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões, sob a Presidência do Sr.
Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs. Vereadores Renato Cinco, Relator, tem
início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019
“COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos termos do precedente regimental Nº 43/2007, item VI,
dou por aberta, em segunda chamada, a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída
pela resolução nº 1.450/2019, com a “FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro; Vereador Tiãozinho do Jacaré,
Membro; Vereador Marcelo Arar, Membro; Vereadora Teresa Bergher, Suplente; e Vereador Major
Elitusalem, Suplente.
Para constatar o quórum necessário para a realização dessa Audiência, farei a chamada dos
membros presentes. Tarcísio Motta, Presidente. Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O quórum mínimo é de três componentes para deliberação,
mas, neste caso, podemos ter o presidente e o relator para caso de depoimento, que é a situação
presente na audiência de hoje. Então nós vamos abrir a Sessão já agradecendo, de antemão, a
disponibilidade e a possibilidade de virem aqui os representantes da concessionária Zona Oeste Mais
Saneamento. E já registrando, portanto, a presença de Sinval Araújo de Andrade Filho, Presidente e
responsável técnico pela Zona Oeste Mais Saneamento; Anderson de Souza Araújo, coordenador de
operações e manutenção da Zona Oeste Mais Saneamento; Daniel Cade Moura, da Gerência de
Engenharia e Obras da Zona Oeste Mais Saneamento; Stella Velloso, Responsabilidade Social e
Relacionamento com o Cliente da Zona Oeste Mais Saneamento; Laura Nunes Von Schilgen, Cadastro
da Zona Oeste Mais Saneamento; e Ana Carolina Bessa Pereira Kimus, do Regulatório da Zona Oeste
Mais Saneamento. Agradecendo e pedindo já publicamente desculpas por a gente ter remarcado e
marcado para a parte da manhã essa audiência da CPI. Agradecendo e já informando a todos e todas
presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, também, que hoje, à tarde, nós teremos
uma segunda audiência da CPI.
A CPI, hoje, portanto, com duas audiências durante o dia. Na parte da tarde, nós ouviremos o Comitê
de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, encerrando, portanto, uma sessão que
começou ouvindo a CEDAE e debatendo a questão do saneamento e da gestão das águas e dos rios
na Cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa iniciar, a partir da semana que vem, a oitiva e o
interrogatório dos secretários respectivos das pastas da Prefeitura, com relação a tudo o que a gente
apurou, até então, com essa parte mais técnica da nossa CPI.
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Também quero informar publicamente que o prazo que a Prefeitura pediu para entregar o relatório
do GT de visitas às regiões atingidas pelas chuvas de fevereiro e abril, que foram atendidas pela
Audiência Pública que realizamos, se esgota daqui a dois dias, no próximo dia 17. E nós aguardamos
que a Prefeitura possa encaminhar o relatório e já na Sessão que vem, do dia 22, a gente vai entregar
cópias desse relatório.
Registrar e agradecer imensamente a presença dos vereadores Marcelino D’ Almeida e Zico, muito
obrigado pela presença. E registrar a presença da Senhora Vereadora Rosa Fernandes, membro
titular desta CPI.
Nós abrimos com a presença do relator e do presidente. À Vereadora Rosa Fernandes, queria
agradecer que chegou aqui na hora. E a gente vai dar início à apresentação da Zona Oeste Mais
Saneamento e depois as perguntas. Eu sei que a Senhora, inclusive, hoje, tem que estar, exercer o seu
dom da onipresença, em dois lugares ao mesmo tempo. Rosa Fernandes, claramente, usa esse
muitas vezes. Eu sei que ela tem uma audiência importante, se quiser, portanto, fazer uso da palavra
agora no início, porque eu sei que a sua vinda e volta aqui vai ficar mais tumultuada, o microfone está
aberto e depois a gente passa à apresentação da concessionária.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Agradecer ao Vereador Tarcísio Motta, sempre elegante e
gentil. Dizer que nós estamos dando uma demonstração de que essa Casa está numa atividade
intensa, não sei se tem vereadores de menos ou CPI demais, não conseguimos estar em todas ao
mesmo tempo. Geralmente, nós dois estamos em duas ou três ao mesmo tempo, isso é uma
loucura, mas faz com que tenhamos uma participação e uma visão de tudo aquilo que está
acontecendo. Registro a presença do Vereador Renato Cinco. Já estava aqui? Cumprimento a todos.
Vou tentar terminar a Audiência da Comissão de Orçamento junto com Fazenda e Secretaria de
Saúde e retornar para cá porque é um assunto que nos interessa, interessa à Cidade e tenho um
carinho muito grande pelo tema, mas os representantes, principalmente da Zona Oeste, estão aqui
por que têm interesse grande, é onde é a atuação maior das concessionárias e vou tentar retornar o
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mais rápido possível para que eu possa também acompanhar e aprender um pouquinho aqui com
vocês. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Rosa. Vereador Marcelino D’Almeida e
Vereador Zico, vamos ouvir a apresentação da concessionária. Vou passar a palavra também ao
relator da CPI, mas a qualquer momento depois da apresentação, se os senhores quiserem fazer uso
da palavra, tranquilo na nossa CPI, está ok? Então, agradecendo mais uma vez a presença, vamos
passar para apresentação. Combinamos com eles e vou avisando conforme o tempo for passando
que vamos tentar guardar as perguntas para o final da apresentação. O combinado aqui no início é
que a apresentação levará entre 30 e 40 minutos para que possamos garantir as perguntas
posteriores já previstas aqui pela CPI, ok? Pedindo só para facilitar o trabalho do pessoal da ata e da
taquigrafia, que a pessoa que for fazer uso da palavra se identifique para que possamos continuar na
audiência.
O SR. SINVAL ANDRADE – Meu nome é Sinval Andrade. Bom dia a todos, bom dia à Comissão,
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras e a todos da Casa que estão aqui presentes.
Sou engenheiro civil com mestrado na área de geotecnia e vou fazer uma apresentação sobre a
nossa concessionária Zona Oeste Mais, que é a concessionária de serviço público e esgotamento
sanitário da Área de Planejamento 5 da Zona Oeste do Rio. Somos responsáveis pela parte de coleta
e tratamento de esgoto na AP 5 que atinge 20 bairros, originalmente eram 21, até que a Vila Kennedy
foi elevada à condição de bairro também durante o ano passado. A empresa também é encarregada
da gestão comercial dos serviços de água e de esgoto, ou seja, é uma confusão que, às vezes,
aparece.
A Cedae continua sendo a responsável pela produção, distribuição e qualidade da água na região. O
que fazemos é a parte dos investimentos e manutenção em esgotamento sanitário, e fazemos uma
conta, tem que ser uma conta única, a emissão das contas, leitura dos hidrômetros e a parte de
gestão da cobrança, porque aí é tanto para nós quanto para a Cedae através de um contrato de
interdependência que existe entre as concessionárias.
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A AP 5 corresponde a 48% da área da Cidade do Rio de Janeiro e 27% da população, o que já deixa
implícito que é uma região de menor densidade populacional pela própria história de antigos sítios e
lapsos rurais que foram sendo paulatinamente ocupados, principalmente com habitação popular; e
pela realocação de pessoas de outras áreas. Um exemplo clássico é a Vila Kennedy. Hoje, a AP 5 tem
aproximadamente um milhão, 850 mil pessoas. Falamos aproximadamente porque nos baseamos
nos últimos censos e nas taxas de crescimento oficiais estimadas pelo IBGE. O nosso contrato se
iniciou em janeiro de 2012, o início efetivo da concessão foi em maio de 2012 e o prazo contratual é
de 30 anos. Portanto, a previsão de encerramento é em 2042 quando, então, os próprios e os bens
serão revertidos novamente para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
O nosso contrato tem uma característica muito forte em termo de fiscalização e controle social. Nós
temos um relacionamento e damos satisfação a diversos entes dentro da sociedade.
Essa função de poder concedente para a AP-5 exclusivamente é delegada à Secretaria Municipal de
Conservação, a Seconserva. Então, o nosso poder concedente é a Seconserva e o ente regulador é a
Fundação Rio-Águas, que atua muito fortemente através da sua diretoria de saneamento.
Então, a Rio-Águas não é uma agência reguladora. Mas é o ente regulador que faz a função de toda a
regulação de contratos e a fiscalização da nossa atividade. Nós, portanto, não somos regidos pela
Agenersa, agência reguladora que fiscaliza e acompanha os trabalhos da Cedae. No nosso caso, o
papel de regulação e fiscalização é feito pela Fundação Rio-Águas.
Nós colocamos aí diversos temas da nossa operação e com quem nos relacionamos. Do ponto de
vista do contrato e regulação, a Rio-Águas conta, inclusive, com assessoria financeira contábil e
externa. Ela tem uma empresa externa que dá toda a assessoria além do seu corpo próprio, para a
análise

do

nosso

contrato,

análise

de

nossas

contas,

balanços

e

todas

as

questões

econômico-financeiras.
Nós ainda temos que dar conta ao Tribunal de Contas do Município por óbvio, a Controladoria Geral
do Município, a própria Câmara de Vereadores. Este é um exemplo aqui, a própria CPI. E inclusive nós
já estivemos várias vezes na Comissão Especial de Saneamento da Câmara, apresentando o
andamento dos nossos trabalhos e dando satisfação do que nós fazemos.
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E, mais recentemente, foi constituída a Frente Parlamentar de Saneamento e nós já temos inclusive
um agendamento com o Vereador Alexandre Arraes, que nos solicitou que quer conhecer o trabalho
da concessionária, a Estação de Tratamento de Deodoro, para poder dar maior qualidade no trabalho
dessa Frente Parlamentar de Saneamento.
Do ponto de vista de serviços comerciais e atendimento ao cliente, existe um comitê de gestão
comercial que nós vamos explicar adiante a sua composição. Nós também nos relacionamos com o
Procon, Decon, Defensoria Pública. Nós temos canais de atendimento ao cliente que também serão
expostos mais detalhadamente adiante. Nós temos uma comunicação muito forte através das redes
sociais: Instagram, Facebook e Twitter, além do nosso portal. E também com relação à imprensa.
No serviço de operação e manutenção, nossa fiscalização é a Rio-Águas. E a Rio-Águas conta também
com uma assessoria específica de qualidade e engenharia externa. Para fiscalizar o nosso contrato,
existe uma empresa gerenciadora que também acompanha o nosso contrato para a Rio-Águas.
Além disso, existem dois comitês de acompanhamento: o Comitê de Obras e o Comitê de Projetos,
que nós vamos explicar adiante. E existe principalmente as comissões de acompanhamento de
operações e obras. O que são essas comissões de acompanhamento de operações e obras? Toda vez
que nós iniciamos a intervenção em alguma área da AP-5, a nossa área de sustentabilidade e de
assistência social vai aos locais para fazer uma explicação da intervenção porque, ao contrário do que
as pessoas pensam, a obra de esgotamento sanitário nem sempre é tão bem recebida, porque ela
gera transtorno, ela gera poeira, ela gera problema no trânsito e é necessário que se explique à
população o benefício futuro daquele trabalho. E a gente precisa da contribuição da população nesse
sentido. Muitas vezes você vai fazer a obra, os carros estão estacionados na calçada, no local que
você vai trabalhar. Então, é preciso ter uma interação com a população. A gente cria em cada frente
de obra uma comissão de acompanhamento de obras com a população. Isso é feito
preponderantemente com a associação de moradores, as lideranças locais e com isso se forma um
grupo de WhatsApp que fica em permanente contato com a gente. O Anderson que está aqui e é da
operação e a Estela que é da área de sustentabilidade fazem parte da coordenação desse grupo. Essa
comunicação é constante com as lideranças comunitárias e associações de moradores para que
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sejam relatadas todas as necessidades, problemas decorrentes de obras, para que se tomem as
medidas de correção. Então esse é um controle social também do nosso trabalho.
A SMAC, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é responsável pelo licenciamento de nossas
obras e operações e nos acompanha e nos fiscaliza; o Inea, um dos grandes empreendimentos; o
Crea, a nossa atividade básica é uma atividade de engenharia. Eu, particularmente, sou responsável
técnico junto ao Crea, da concessionária. A Seconserva, além de ser poder concedente, ela, através da
sua gerência de conservação, também fiscaliza as nossas atividades de campo, obra, uma questão de
ocorrência de problemas, buracos, eles nos notificam através de editais próprios e a gente é obrigado
a tomar as medidas.
A Comissão Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas é constituída dentro da Seconserva.
Nós vamos explicar também os participantes. Nós também integramos essa comissão. Fazemos
parte do Comitê da Bacia da Baía de Guanabara, que vai estar hoje mais tarde aqui. E temos também
a fiscalização em relação a nossas obras, nossos investimentos, no próprio Ministério Público, o
Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), inclusive, tem uma atuação muito direta
com relação ao nosso trabalho, e a Caixa Econômica Federal, como agente financiador, também nos
fiscaliza, porque todo o financiamento que é feito para obras de zoneamento tem que ser pago e
para isso ele tem que ser medido, auditado e tem que ser garantida a sua funcionalidade. O que é
garantir a funcionalidade? É garantir que o serviço para o qual as obras se propõem sejam feitos, ou
seja, você tenha uma estação de tratamento ao final de cada conjunto de rede de esgoto sanitário.
E aqui, é importante deixar registrado, o site da Rio-Águas, toda a documentação referente ao nosso
contrato está disponível de maneira transparente dentro desse site. Qualquer cidadão que quiser ter
acesso aos contratos, às reuniões técnicas, às reuniões das câmaras da Rio-Águas em relação ao
nosso contrato, todo histórico de nosso contrato, notificações que nós recebemos, tudo está nesse
site da Rio-Águas que é www.rio.rj.gov.br/web/rioaguas. Isso eu acho q é importante, isso também
permite a fiscalização e controle social do contrato.
Sem alongar, é só para dar a dimensão desses comitês que nos fiscalizam e nos acompanham. O
Comitê de Projeto e o Comitê de Construção são dois comitês diferentes, cada um se reúne a cada
dois meses, e esses comitês são constituídos, além de nós, da Fundação Rio-Águas, Cedae, a
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Secretaria de Meio Ambiente, Cet-Rio, devido às interferências no tráfego, a Seconserva, como
responsável pelas obras públicas e também como responsável, como poder concedente, a Casa Civil
da Prefeitura, a Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Habitação e Infraestrutura. Em ambos os
comitês, nós temos a presença de todos esses entes acompanhando nosso trabalho.
O Comitê de Gestão Comercial tem a participação da Rio-Águas, nossa, da Cedae e Agenersa, ou seja,
esse é um comitê para acompanhar o contrato de interdependência que existe entre as duas
concessionárias. Então, participam as duas concessionárias e as duas agências reguladoras das
respectivas concessionárias.
A Comissão de Coordenadoria de Obras e Reparos em Vias Públicas, essa é uma reunião semanal em
que a gente tem assento, estão todos esses entes e as diversas concessionárias de serviço público,
aqui todos ficam sabendo das nossas previsões, do que foi liberado de licença para a gente, onde a
gente vai entrar. É um trabalho de integração, principalmente do ponto de vista de intervenção.
E aqui o comitê, que eu não vou ousar colocar a sua composição, mesmo porque ele vem aí às 13
horas.
Uma coisa também para esclarecer que, às vezes, as pessoas ficam com muitas dúvidas, “Sim, mas
vocês fazem gestão comercial para a Cedae, como é que é essa questão da conta, como é que isso
gira dentro do contrato, como funciona?” Então, começando pelo usuário, nós emitimos a conta de
água e esgoto. A conta é única, logicamente separado o que é água, o que é esgoto. Então, o usuário
paga a conta dele, e toda conta paga pelo usuário vai diretamente a um banco central de
administração da conta, um banco centralizador da conta. Esse dinheiro não vem imediatamente
para as contas da concessionária. Esse agente centralizador remete ao poder concedente, no caso, à
Prefeitura, a outorga mensal que nós pagamos à Prefeitura. O nosso contrato é um contrato de
concessão onerosa. Nós pagamos 4% de todo o faturamento bruto à Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro. Deixar registrado, são 4% sobre o faturamento bruto, não sobre a arrecadação. Ou seja, toda
inadimplência, tudo o que o usuário deveria pagar e não paga, é risco da concessionária. A Prefeitura
recebe a sua outorga sobre o valor bruto faturado e não sobre o valor efetivamente recebido pela
concessionária.
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O banco administrador de contas, então, remete o dinheiro da outorga mensal ao poder concedente e
remete à Cedae a parte das contas de água. Ele faz essa divisão. O restante vem para a
concessionária para que ela possa pagar os seus fornecedores, a sua mão de obra, e também os
juros e o principal dos empréstimos e seguros que ela faz para investir. Isso porque para o nível de
investimentos que nós fazemos é necessário captar valores no mercado, captar empréstimos. Muitas
vezes eu vejo as pessoas falarem: “Mas, vocês pegaram dinheiro da Caixa Econômica”. Nós não
pegamos dinheiro da Caixa Econômica. Nós fizemos um empréstimo junto à Caixa e tem que ser
pago tanto os juros quanto o principal.
E, por fim, a concessionária remete ao ente regular, a Rio-Águas, uma taxa de fiscalização. Nós
pagamos 2% de todo o faturamento bruto da concessionária à Rio-Águas. Isso é comum. As
empresas que são reguladas pela Agenersa também pagam a ela uma taxa de fiscalização. Essa taxa
de fiscalização tem o condão de dotar o ente regulador de estrutura capaz de fiscalizar a
concessionária.
Só a título de exemplo e registro, está o total que nós pagamos até agora entre outorga inicial, de R$
84 milhões; reembolso dos estudos da concessão porque, pelo modelo de concessão, a empresa que
fez o estudo inicial era reembolsada pelo vencedor; de outorga ao poder concedente; de taxa de
fiscalização à Rio-Águas, o que, a valor histórico, totaliza R$ 183 milhões. Se a gente pegar cada
pagamento na data em que foi feito e corrigi-lo pelo índice de preços ao consumidor, IPCA, que é o
índice que reajusta as nossas tarifas, esse valor equivaleria, em junho, a um total de R$ 258 milhões
já pagos ao longo da concessão entre outorga e taxa de fiscalização.
Vou falar um pouco da prestação de serviço da concessionária. É importante colocar que a prestação
de serviços da concessionária abrange toda a área da concessão da AP-5. Nós nos dividimos em três
grandes bases, de maneira estratégica, uma base de Deodoro, outra de Campinho, Campo Grande,
outra de Sepetiba, que estão em cores distintas.
Nós temos, então, uma base em cada uma dessas regiões. Nós temos uma loja em cada uma dessas
regiões. Nós temos postos de atendimento ao cliente, especialmente, em Sepetiba, no Jardim
Sulacap, no shopping. Duas das nossas lojas são em shopping center, a de Campo Grande é uma loja
de rua. A gente tem hoje 611 funcionários próprios. Desses 611 funcionários, 67% moram na própria
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AP-5. Essa é uma política de recursos humanos da concessionária de priorizar a contratação de
moradores do local, da área onde a gente atua de modo a gerar maior sinergia com a comunidade,
com a própria população, o que também gera maior sensibilidade do próprio funcionário ao tratar
dos problemas da região.
Aqui é um resumo dos serviços de manutenção. Nós fazemos cerca de 2.100 desobstruções em
redes e ramais por mês. Essas desobstruções chegam para a gente através de diversos canais, via
0800, via comissões de acompanhamento de obras e projetos, chegam via ofício aqui da Casa,
muitas vezes a gente é notificado por problemas na via, e também pelo 1746, através da Rio-Águas.
Então, toda a reclamação daquela nossa área que vem pelo 1746, por desconhecimento do nosso
0800, é encaminhada para a Rio-Águas que nos encaminha. Ela faz a triagem para ver se realmente
é questão de esgoto porque ainda há muita confusão na cabeça das pessoas que reclamam questões
sobre água como se fosse esgoto. Dizem: “Há um vazamento de esgoto”. Vamos lá e, na verdade, não
é vazamento de esgoto, mas de água. Assim, a Rio-Águas faz essa triagem e nos encaminha toda a
demanda feita ao 1746 e que deveria ter sido feita ao nosso 0800, mas por desconhecimento do
cidadão é feita via 1746.
Nós temos 26 equipes de campo apenas para manutenção. São 58 funcionários dedicados
exclusivamente a isso. O Anderson, que está aqui, responsável por toda a equipe de manutenção
nossa, é quem corre toda a área da AP-5. Usamos sete caminhões Vac-All, caminhão Vac-All é o
caminhão sugador, de maneira mais didática, o caminhão que suga esgoto para fazer desobstrução
de rede. Três retroescavadeiras, cinco caminhões e 11 utilitários são empregados nesse trabalho.
Nossos atendimentos são concentrados na área de Campo Grande, 60% em Campo Grande, 30% na
região de Deodoro e 10% na região de Sepetiba. Esse é mais ou menos o mapa de distribuição dos
nossos atendimentos, de acordo com as nossas bases de trabalho. Aqui é um exemplo de operação
do Vac-All. Isso é um caminhão Vac-All.
Nós temos uma característica muito importante, que a Zona Oeste e a AP-5, especialmente, é uma
área de grande densidade de ocupações de baixa renda, ocupações irregulares, ocupações
subnormais, e o nosso serviço é prestado a toda área da AP-5, independentemente de ser regular ou
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irregular, de pagar ou não pagar e de estar matriculado ou não matriculado no nosso sistema
comercial.
Aqui são alguns exemplos de atendimento, ali no Rebu, em Senador Camará, onde os senhores
podem observar quão estreita é a via disponível. Isso acontece com muita frequência na nossa
região.
As redes de esgotos antigas que foram implantadas passam a ser ocupadas pela ampliação da casa;
o filho casa, a filha casa, faz um puxado e essa construção acaba ocorrendo por cima da rede de
esgoto. Nós temos muitos casos onde a rede de esgoto se situa sob a construção, não que nós
tenhamos feito um método não destrutível por debaixo da casa, mas depois de construída a rede,
houve uma construção desordenada sobre a rede de esgoto colocada. Esse apertamento vai
ocorrendo gradativamente e isso dificulta sobremaneira a nossa atuação – mas a gente atua.
No Rebu, especialmente, se não me engano, não há sistema de galeria de água pluvial e drenagem.
Só existe a rede de esgoto sanitário, e acaba a nossa rede sendo usada de maneira sobrecarregada e
indevida, também para escoamento das águas pluviais. Aqui na Vila Vintém. Não sei se todos
conseguem ver a boca do poço. Aquilo ali é gordura depositada, que é uma das principais causas de
entupimento na rede de esgoto sanitário, que levou a gente a fazer um programa específico que vou
relatar adiante.
A gente faz, nas comunidades, um atendimento programado semanal. Então a gente tem uma
agenda, tipo, segunda-feira: Vila Vintém, Padre Miguel; terça-feira, Carobinha; quarta-feira, Vila
Aliança; quinta-feira, Vila Kennedy; sexta-feira: área de Rebu, Cavalo de Aço, Sapo e Coréia. Então são
áreas onde o número de matrículas e de pagantes é muito pequeno, mas que a gente mantém o
atendimento constante devido à necessidade da comunidade. E por que essas atuações são
programadas? Porque nós fazemos isso em conjunto com as regionais da Prefeitura e com as
associações de moradores, porque muitas vezes você não pode fazer um atendimento isolado não
programado, em função de serem áreas conflitadas.
A gente atua em emergência também em casos de calamidade. Nosso contrato prevê que, em casos
de calamidade, a gente pode apoiar um ente municipal nas ações, e nós fazemos isso. Temos um
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comitê interno de contingência e a nossa relação, só para esclarecer, com o COR é através das
mensagens e aplicativos. Nós não temos um ponto no COR, uma cadeira no COR, ou uma atuação
mais coordenada. Nós recebemos, todos nós temos – principalmente na sala de operações – os
aplicativos, o Alerta Rio, e a gente se programa muito em função disso.
Quanto à Fundação Rio-Águas e o poder concedente, no caso a Seconserva, a gente tem uma relação
direta, da presidência às áreas operacionais todo mundo tem nosso telefone e quando tem algum
problema liga para a gente. Esse aí é um exemplo de atuação do Jardim Maravilha – quero deixar
bem claro – de áreas não urbanizadas do Jardim Maravilha.
Já que o tema aqui é CPI das Enchentes, não é de se supor que uma enchente dessa magnitude possa
ser controlada ou minimizada com alguma atividade de esgoto sanitário, que é uma rede de 150
milímetros, 15 centímetros.
Então é uma coisa muito maior, a gente gostaria de dar essa contribuição aqui. Os problemas de
enchentes são um problema de macrodrenagem muito amplo, que envolvem diversas disciplinas,
que envolvem a questão topográfica, o conceito de bacia hidrográfica, a questão da erosão e
carreamento de finos e materiais granulares de forma indevida por falta de proteção vegetal e a
própria questão de impermeabilização das cidades.
Então é um assunto extremamente complexo, que demanda certamente um estudo multidisciplinar
e por isso essa CPI tem um papel importante porque não é um fator exclusivo, não vai se achar um
ponto exclusivamente responsável pelo que está acontecendo. Culpar também o aquecimento global
é inevitável, ele é fato.
Aqui é a ação que nós fizemos em conjunto com a Prefeitura em atendimento emergencial aos
problemas que ocorreram no Jardim Maravilha. Aqui é o nosso equipamento. Aqui está a Prefeitura
com o bucket machine, que é um equipamento para desassorear sedimentos, tirar sedimentos da
rede. Ali nosso caminhão Vac-All também contribuindo para isso.
Aqui são outras imagens para ver o que está dentro dessas galerias de água pluvial.
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Certamente, também gostaria de registrar, o esgoto sanitário que, de forma eventual ou programada,
corre pelas galerias de água pluvial, isso é um ente líquido. Não é ele que traz assoreamento, não é
ele que vai trazer essa imagem que nós estamos vendo aqui, de areia, resto de construção e folha.
Isso não vem, não é oriundo do esgoto sanitário da casa, que é composto por água, urina e fezes.
Esses são os investimentos que nós realizamos. Até agora já investimos mais de R$600 milhões em
obras dentro da AP-5. Fizemos 361 km de novas redes. Construímos uma estação de tratamento de
esgoto (ETE) em Deodoro com 750 litros por segundo de capacidade, que equivale a uma população
de 450 mil habitantes – uma vez e meia Niterói. Uma tecnologia holandesa, extremamente
inovadora, que vou mostrar adiante. Essa ETE foi feita já com toda parte de fundação e parte civil
pronta para ser ampliada para mil litros por segundo, ou seja, quase 600 mil pessoas em final de
plano.
Acabamos de concluir a ampliação da estação de esgoto da Vila Kennedy, colocando mais 30 litros
por segundo. Era de 40 litros por segundo, agora já está funcionando com 70 litros por segundo.
Reativamos ou recuperamos 16 estações existentes; 27 estações do Programa Minha Casa Minha
Vida, que serão 150 a partir de agora; 14 elevatórias, introduzimos 38 mil novas ligações de esgoto na
região da AP-5.
Só na área de engenharia – hoje nós trouxemos o Daniel, nosso gerente de Engenharia e Obras – nós
temos 49 funcionários, entre engenheiros, técnicos e topógrafos. Trabalhamos nas obras com cerca
de 20 empresas, o que dá quase 800 funcionários terceirizados. Hoje claramente a Zona Oeste é um
grande fornecedor de empregos, de geração de emprego e renda na AP-5.
Essa é a ETE Deodoro, com a tecnologia Nereda, como eu falei, que é uma tecnologia holandesa. Está
pronta para ser ampliada para mil litros por segundo. Nós temos uma pequena estação de reuso
experimental – 240 metros cúbicos por dia, nada relevante – que usamos na parte de rega, jardins,
limpeza de áreas comuns.
Aí a foto da duplicação da Vila Kennedy que nós acabamos de inaugurar.
Por fim, nosso plano de investimentos. A gente acha que tem que dar essa satisfação também. O
plano de investimentos é um plano plurianual até o final da concessão. Esse plano é obviamente
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estimativo e que é modificado a cada período de quatro anos. A nossa obrigação contratual é colocar
a cada quatro anos um Plano de Prestação de Serviços chamado PPS. A cada quatro anos nós
apresentamos um PPS à Rio-Águas. Nós estamos em nosso segundo PPS. Apresentamos no Comitê
de Projetos, apresentamos no Comitê de Construção. A cada quatro anos nós atualizamos esse plano.
Se você tem alguma novidade, o próprio PPS é atualizado. O PPS 2, inclusive, sofreu quatro revisões.
Então, esse plano geral que nós vamos apresentar é uma das formas de atingir as nossas metas, os
nossos indicadores de atendimento até o final da concessão. Existem outras maneiras? Existem
outras maneiras, mas todas têm que obedecer pelo menos alguns critérios básicos. Quais são?
Primeiro nós não podemos perder de vista que o projeto de um sistema de esgoto sanitário tem que
ser feito por bacia e ele é contínuo. Eu não posso atender com esgoto sanitário um pedaço aqui, um
pedaço ali, outro pedaço ali e não conectá-los. Até por força de financiamento e por força da questão
ambiental, todo sistema tem que ser constituído por rede, coletores e uma estação de tratamento de
esgoto. Uma prática que ocorria há muito tempo no país é você fazer a rede de esgoto e não fazer a
estação de tratamento. Então, você faz um afastamento que tira, dá um certo alívio ao morador. Mas
você, do ponto de vista ambiental, acabou não tratando.
Então, o nosso planejamento é por sub-bacia. Quando a gente entra na sub-bacia, a gente tem que
fazer toda a sub-bacia; fazer toda a coleta, vir de jusante para montante, digamos, vir do início do rio
para o fim do rio, para o deságue do rio e terminar sempre com uma estação de tratamento. Muitas
vezes, as pessoas não entendem e falam “Poxa, vocês estão concentrados naquela bacia”. Eu tenho
que fazer a bacia toda. E tenho que fazer uma ETE no final. Isso é um princípio até muito positivo
adotado pela Caixa Econômica Federal. E eles nos acompanham. Se nós fizermos o sistema de coleta
de esgoto e, ao final, não houver a estação de tratamento, esse dinheiro é tomado de volta. É exigível
todo o financiamento automaticamente.
Eu falo isso porque é importante. Às vezes, as pessoas falam assim: “Pô, eu vou esperar até 2030
para o esgoto chegar à minha casa?” A própria Lei do Saneamento prevê que o esgotamento
sanitário vai ser adotado de maneira gradual e progressiva. E a gente tem que ter um plano – é esse
plano que a gente está colocando –, um plano claro, transparente e acompanhado, da forma como a
gente quer atingir essa universalização. Fora disso, é uma discussão muito pontual. Ninguém vai
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fazer o atendimento das necessidades da AP-5, de forma simultânea, em todos os locais, em todas
as comunidades. Não há dinheiro, não há nem capacidade de engenharia para isso no país, nem
capacidade de mobilidade urbana. A obra tranca a rua. Nós fizemos as obras no Batan, que é uma
comunidade também conflitada, na Bacia do Marangá, e o maior problema que nós tivemos é que a
gente estava fechando todas as entradas e saídas da rua. O planejamento não foi bem feito, num
primeiro momento, e gerava um grande problema social.
Então, é importante que as pessoas entendam a dinâmica da implantação de uma rede de esgoto
sanitário. Nós temos a previsão de investir R$ 2,14 bilhões, até 2042, e terminar com mais sete ETEs,
estações grandes, de grande porte, juntando essas bacias.
Essa é, mais ou menos, uma mancha do que existe de rede coletora na AP-5, o que existe
atualmente. Em cinza, ali, é um remanescente que ainda está sendo concluído do Programa PAC
Saneando Santa Cruz, a cargo da Rio-Águas. Esse programa existia antes da concessão e tinha um
prazo de conclusão de janeiro de 2015. Devido às dificuldades, ainda está em andamento.
Então, essa é a mancha. Até 2022, a nossa intenção é cobrir tudo isso que está em rosa, com 610 km
de rede; 32 elevatórias... Eu não vou ler tudo para não tomar tempo. Mas aqui estão quais são as
principais obras que nós estamos prevendo até 2022.
Isso já está feito hoje. A mancha complementar... É isso que nós vamos complementar até 2022. É
porque todos estão juntos. Nós juntamos todos até 2022.
Entre 2022 e 2027, nós avançamos para a área... Complementando a área de Campo Grande e
complementando, aqui, e ampliando a área de Santa Cruz, justamente porque esse programa cinza já
estará pronto. Aí, a gente já tem capacidade de fazer o fechamento dessa área.
De 2027 a 2037, o amarelo, é o complemento. Nós íamos do núcleo central. É difícil, está do lado
aqui. Mas todos que conhecem a Zona Oeste sabem que o principal vetor de crescimento da Zona
Oeste é a linha férrea. Então, essa linha aqui, isso aqui é justamente a linha férrea. A população foi
crescendo ao redor da linha férrea. Então, para fechar todo esse núcleo aqui, a gente entra com as
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obras complementares aqui, já com a ampliação da ETE Sepetiba; ampliação da ETE Santa Cruz, que
hoje já existe; e a implantação da ETE Cachorros.
Por fim, essa é a última área planejada. Eu deixo claro: isso é uma forma que nós nos planejamos.
Esse planejamento é estimativo e pode ser modificado. É a forma como nós sabemos, quer dizer, se
nós fizermos isso, nós garantiremos o atendimento às metas contratuais a cada momento em que
nós formos cobrados.
Aí, complementando o mapa, nós temos, em verde claro e em amarelo claro, justamente as áreas
onde não são feitas obras. Por quê? Porque o verde claro são as áreas de proteção ambiental. Nas
áreas protegidas, não é nem que eu não queira, eu sou proibido de fazer as obras. Eu não teria
licenciamento ambiental. Área de proteção de mananciais, áreas lindeiras de rios, de córregos e rios,
APAs. São áreas legalmente protegidas, onde nós não temos licença ambiental para fazer obra. E, no
restante, são áreas como eu falei, desde o início, de baixa densidade. Áreas de baixa densidade são
áreas com menos de 50 habitantes por hectare, seriam 10 mil metros quadrados. E aqui é uma
observação, especialmente, o Vereador Renato Cinco que, recentemente, foi promulgada, sancionada
uma lei em relação aos loteamentos irregulares e favelas.
Então, nós trouxemos essa atualização. A mancha lilás é a mancha de nossa área de investimento. A
mancha vermelha é o mapa do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), que consta na
Lei nº 6.551. Que é a lei, recentemente, editada, sobre atuação nas áreas de loteamento irregulares e
favelas. Então, isso aqui é só para que seja entendido que, na nossa área, loteamentos irregulares e
favelas, eles permeiam toda nossa área.
E quando nós escolhemos uma bacia para atuar, nós atendemos a quem é loteamento regular, a
quem é loteamento irregular. Porque nós atendemos quem está dentro daquela bacia de
contribuição do rio, daquela bacia de contribuição de esgoto. Eu não consigo fazer uma obra para um
pedaço vermelho, se eu não tiver planejado fazer uma obra para toda a bacia na qual ele se insere.
Existe uma questão técnica, uma questão de engenharia, uma questão, também, de racionalidade,
razoabilidade técnica, econômica de implantação. Isso foi só para ilustrar, em respeito a... A gente
entendeu muito bem qual é o objetivo, não é? É não relegar a segundo plano as pessoas de baixa
renda, as pessoas mais necessitadas, com menor capacidade de pagamento. Está claríssimo o
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entendimento. Não seria diferente pela sua formação e pela sua própria trajetória, não é? Mas a
gente só está querendo colocar que isso tem que ser conduzido de uma maneira consequente com a
questão técnica, questão das bacias hidrográficas, a questão das sub-bacias e a questão de um
planejamento macro para atender a todo mundo. Eu acho que a gente não pode discriminar a pessoa
de mais baixa renda, mas, também, a gente não pode punir quem se regularizou. A senhora de baixa
renda que regularizou do ponto de vista fundiário a sua área e dizer: “Não, você vai ficar para depois,
primeiro, vou fazer os irregulares”.
Então, é uma questão mais de a gente entender espírito e a gente obedecer esse espírito. A gente só
trouxe isso em respeito à questão de uma lei recente que atinge o nosso trabalho e que a gente
gostaria muito de tratar, em conjunto, depois.
Do ponto de vista comercial, nossos pontos de atendimento ao cliente, nós atendemos cerca de 14
mil em loja, 15 mil atendimentos/mês pelo 0800. Existem muitas solicitações que são, na verdade,
segunda via. A população pede muito segunda via. E aqui os nossos projetos socioambientais. A
empresa tem uma atuação muito forte junto à comunidade. Nós já fizemos comunicação de obra a
mais de 50 mil moradores. Nós temos o Programa Poços Abertos, que levam às escolas e crianças –
e atendemos mais de 5.000 alunos – às nossas estações de tratamento. O circuito móvel é uma van
com maquete, com toda a questão do saneamento, mostrando essa importância, mostrando como
se dá a implantação do saneamento. E já tivemos mais de 40 mil participantes. Como eu falei, aquela
imagem do óleo na nossa rede de esgoto, nós temos um Programa Olho Vivo, que já coletou mais de
1.500 litros de óleo. A gente faz isso em parceria com as clínicas da família. Começamos fazendo em
comunidade. O óleo sumia. Não tinha alguém que gerenciasse. Então, a parceria com a clínica da
família ficou mais eficaz para a gente. E nós tivemos esse Programa de Habilidades nas escolas que
impactou mais de 20 mil alunos. Nós fizemos a criação de jogos lúdicos de meio ambiente. Isso foi
desenvolvido junto com os professores. Elegemos cinco projetos, que a gente acompanha até hoje.
Os melhores cinco projetos ganharam prêmio em dinheiro para implantar, que vai desde horta
comunitária, aproveitamento de água de chuva.
Então, a gente tem uma atuação forte. E a gente está, normalmente, final de semana, a equipe, em
todas essas áreas, todos esses programas. E a gente se coloca aqui à disposição. Todos esses
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programas ambientais, programas sociais, atividade de escola, a gente está sempre junto fazendo a
parte de educação ambiental. Um destaque que eu queria colocar é o Programa Qualifica Mais. Esse
programa nós contratamos junto ao Sesi/Firjan. Nós já formamos duas turmas e, agora, vamos abrir
a terceira turma em setembro. É um programa de formação, é coisa formal. É um curso de
capacitação profissional mesmo de bombeiro hidráulico. Então, essas pessoas saem formadas em
bombeiro hidráulico, aptas a atuar no mercado. São duas turmas de 39 alunos, o que quer dizer que
apenas um aluno não completou o curso. Foi para São Paulo. Foi ser barman em São Paulo. Então, é
um caso que não completou.
A assiduidade dos alunos é impressionante. E nós damos, além da refeição, o transporte, todo o
uniforme, todo o suporte para que a pessoa termine esse curso.
E a formatura desses bombeiros hidráulicos é um momento extremamente emocionante. Toda a
família vai lá. É uma coisa digna. E nós temos hoje seis conosco.
Que não é a função. A função do curso não é capacitar mão de obra para concessionária, mas sempre
que a gente pode, a gente recorre a eles que foram formados. Então, nós temos seis funcionários
oriundos desse curso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Queria agradecer...Pedir desculpas pelo nosso horário,
porque é um horário que não nos permite muito mais do que isso.
Pergunto se o Vereador Renato Cinco quer começar a fazer algumas perguntas e, ao mesmo tempo,
já abrir o microfone para os Vereadores Zico e Marcelino, se quiserem fazer uso da palavra para
fazer alguma pergunta ou para fazer alguma colocação. Mas está aberta a qualquer momento que
quiserem dessa situação.
Então, Cinco, a mesma coisa. Qualquer momento em que você quiser fazer alguma pergunta, a gente
está aberto obviamente com relação a isso.
Deixa-me tentar fazer as primeiras perguntas aqui só para que a gente possa entender esse
processo.
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O Rio de Janeiro está passando hoje por uma revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Qual
é a participação da Zona Oeste Mais no processo de revisão desse plano de saneamento básico?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Nós não participamos do processo de elaboração dessa
revisão. Nós temos conhecimento do plano, que era de 2011, né?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Necessitaria ter sido revisto em 2015 e parece que está
sendo revisado agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – E não foi, inclusive, validado em 2015. Ele realmente
caducou e se tem notícia de que ele está sendo revisado, mas nós não participamos, de maneira
formal de um grupo de trabalho, de algo para essa revisão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No entendimento da CPI, por exemplo, era bastante razoável
que vocês participassem. Ou seja, o chamado, o convite não foi feito, é isso?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É. Talvez porque...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não há nem pedido de informação, por exemplo?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Eu imagino que, como eu disse, toda informação a
respeito de nosso contrato está disponível na Rio-Águas. E a Rio-Águas participa ativamente disso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Então, a Rio-Águas conhece o nosso contrato como nós
conhecemos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem uma outra coisa que eu queria fazer pergunta também
sobre isso, porque... E eu acho que, inclusive, desde antes de eu ser vereador, e talvez essa tenha a
ver com a confusão que acontece com as outras áreas de planejamento da cidade.
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Havia a informação sobre uma diferença de responsabilidade na implantação do saneamento,
daquilo que era, e aqui a gente acabou, na sua apresentação, falando bastante sobre isso, sobre a
diferença entre o que são as áreas regularizadas e as áreas irregulares ou as favelas, não é?
Isso, por exemplo, a gente aqui estava tentando entender como a Cedae lidava com isso, lida com
isso nas outras áreas, na AP-1, AP-2, AP-3 e AP-4, e aí havia uma série de perguntas sobre isso.
A Zona Oeste Mais é responsável, portanto, pela implantação e manutenção do sistema de
esgotamento sanitário em todo o território da AP- 5, com exceção, portanto, dessa situação das áreas
de preservação ambiental, mas não há diferenciação entre as áreas regulares e favelas, ou áreas
irregulares, com relação a isso?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – A diferença que há e que também gera muita confusão,
professor, é que nós não podemos e não são áreas elegíveis ao investimento, à obra, as áreas não
urbanizadas. E existe uma grande coincidência entre favelas, loteamentos irregulares, que não estão
urbanizados.
Uma obra de esgotamento sanitário não pode ser implantada numa área não urbanizada. O que é
uma área não urbanizada? Que não tenha um macrossistema de drenagem, não tenha guia, sarjeta e
pavimento. Por quê? Porque você não terá uma base, uma topografia garantida. Se você pega uma
rua de terra e implanta um sistema de esgoto sanitário, e não existe um sistema de proteção de
macro drenagem, na primeira chuva essa obra será descalçada. Na primeira chuva, essa obra vem à
tona. Vai ser escavada e o esgoto virá à tona. O seu poço de visita não fica mais na posição que você
colocou.
Então, do ponto de vista técnico, não há possibilidade de implantação de rede de esgotamento
sanitário em área não urbanizada. Então a distinção que existe no nosso contrato é: toda área da
concessão é elegível a investimento, exceto as áreas protegidas, as áreas de baixa densidade –
porque, também, dentro de um sistema de eficácia do trabalho, não faz sentido você deixar de
atender uma comunidade para fazer um coletor para pegar a sede de uma casa a 50 km de distância.
Então existe esse critério de impedimento –, e existe o último critério, que são as favelas e os
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loteamentos enquanto não urbanizados. Assim que eles estejam urbanizados, automaticamente, eles
entram no nosso plano de investimento. Será que foi claro?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas vamos lá. Nesse caso, a Prefeitura faz o processo
de urbanização e vocês entram depois com a obra de esgotamento sanitário? É junto? É
coordenado?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Existe a questão que é a seguinte. No início da
concessão, já havia um plano de obras a cargo da Prefeitura. São vários nomes, Morar Carioca, tem
Zona Oeste... Bairro Maravilha Oeste. Existem vários nomes que os programas ganharam. Então,
desde o início da concessão, já havia um planejamento das obras que seriam feitas a cargo de
urbanização.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não é exatamente planejamento, mas tudo bem. Esse é um
problema. Os programas se sucedem, são abandonados, modificados. E a gente tem percebido aqui
nessa história toda. Fala, Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Vocês têm ideia de qual o percentual das favelas da região que
não estão urbanizadas e, portanto, não estão sendo atendidas pelo contrato de vocês ou o percentual
da população? Na região moram um milhão de pessoas em favelas, dessas, 800 mil moram em
favelas onde é possível pelo nosso contrato entrar. Quais são os números em relação a isso? Porque
só para a gente tomar cuidado, também, para não mudar o nome da coisa e parecer que está falando
de outra coisa. Porque que se você diz “olha, a gente está investindo nas áreas informais”, mas aí, as
áreas informais, vocês podem investir uma fração muito pequena no total de áreas informais.
Praticamente, está se dizendo “não estamos investindo em áreas informais, estamos nos apegando
aqui ao nome das coisas para tentar dar impressão de que uma coisa é outra coisa”.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não é uma questão de sofismo, né. A questão é a
seguinte, só para esclarecer, Vereador Renato Cinco, hoje, juntando todas essas áreas não elegíveis –
as áreas protegidas, as áreas de baixa densidade e as favelas e loteamentos que não estão
urbanizados – juntando todos eles, eles representam 12% da nossa população.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Estou perguntando o percentual, não em relação a população em
geral, da população que está em favelas, qual o percentual dessa população que mora nas favelas da
região, que moram em favelas urbanizadas, e qual o percentual que mora em favelas não
urbanizadas?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – A gente pode tentar calcular isso para o senhor. Esse
número não, porque a gente atende. A gente não faz essa distinção. Se é uma área urbanizada, para
gente é uma área elegível. Nós fizemos várias redes de esgoto em áreas que são denominadas de
favela, mas que são áreas urbanizadas. Então, tipo, a Vila Aliança nós estamos fazendo agora, o
próprio Batan. Então têm várias áreas...O nosso critério, eu estou deixando bem claro, não é sofismo,
é técnico. Uma área não urbanizada, eu não tenho como fazer a rede de esgoto. Ela fica aguardando
ser urbanizada para que ela entre no nosso planejamento, no nosso radar. É nesse sentido.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, só para evitar a possibilidade de sofismos futuros. Para ficar
bem claro. A minha preocupação é entender do percentual de moradores que habitam as favelas da
AP-5, qual o percentual vai ser atendido pelo esgotamento e qual não vai. O critério para isso, técnico
e etc., é o que menos importa para mim. O que eu quero entender é isso. Objetivamente, qual o
percentual da população das favelas que vai ficar de fora do esgotamento nas condições atuais?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Só um esclarecimento adicional, Vereador. E isso é
transitório. Nós não estamos dizendo que uma área que hoje não é urbanizada, jamais será atendida.
Sendo urbanizada, ela passa a ser elegível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, nesse caso, o entendimento de vocês é que a
responsabilidade de urbanização é da Prefeitura e aí há uma lógica de se fazer isso
coordenadamente, ou seja, a Prefeitura urbanizar uma determinada área já comunica à Zona Oeste
Mais para que as obras possam ser feitas em conjunto ou isso é posterior.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Temos, como mostramos aqui, um planejamento muito
claro de intervenção. É fato e o senhor até mencionou que, às vezes, essas intervenções “pipocam” de
uma maneira que temos certa dificuldade de adequar, isso ocorre. Então, a partir do momento que
ocorre, essa área será atendida por coleta, faremos a manutenção dessas áreas, do sistema de
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esgoto, mas ela só vai ser atendida do ponto de vista do tratamento quando puder ser inserida na
sub-bacia.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sub-bacia que vai chegar a uma estação de tratamento.
Inclusive, acho que são bons exemplos para nós, Vereador Renato Cinco... Quer antes? Tranquilo.
Vereador Zico falando.
O SR. VEREADOR ZICO – Bom dia a todos. Eu gostaria de falar em cima do que o Renato falou. Nós,
por sermos moradores lá da região, eu e o Marcelino, estivemos votando aquele projeto que
tentamos passar na semana retrasada, mas em cima dessa concessão gostaríamos que todas as
concessões que fossem para a Zona Oeste, para a AP-5, fossem iguais à Zona Oeste Mais. Por quê?
Existe, por exemplo, a concessão da Light que cobra morador, chega a comunidades que a Zona
Oeste Mais faz; chega lá, precisa de um ramal e não conseguimos intervir, eles fazem um bolo doido
lá onde não se tem condição, não tem dinheiro, mas eles tentam arrancar um dinheiro do morador.
Outra empresa que é do Governo do Estado e que ouvimos falar... Chegando lá um registro está com
problema dentro da comunidade de Senador Camará, Rebu, Selva, Carinhoso, Olaria, Vila Aliança, e
eles condenam o registro e querem um facilitador para fazer. A Zona Oeste Mais, não, qualquer hora
que colocarem... Segunda, tal; terça, Carobinha; quarta, Vila Aliança; quinta e sexta, Rebu, Selva ou
Carinhoso; aquilo ali é real, pode ter tiro, porrada e bomba, os funcionários se abaixam, entram na
casa dos outros, porque aquela foto que eles colocaram ali é “pinto” para o que acontece lá. O esgoto
está dentro da casa; num domingo ou sábado o esgoto está dentro da casa, na metade da sala e do
quarto; nós que somos moradores sabemos o que acontece.
Então, que todas as concessões fossem iguais à Zona Oeste Mais. Por quê? É o que reclamo e falo
aqui: quando tem uma usina de asfalto na Zona Oeste, na AP-5, vão 20 caminhões pegar asfalto, 18
vêm para a Zona Sul e dois ficam na AP-5. Então, é sofrimento geral. Os ônibus vêm tudo para cá e
os quebrados ficam lá. Tudo de ruim fica na AP-5. Uma coisa boa que hoje tem na AP-5 é a Zona
Oeste Mais Saneamento, porque ligamos para o 08000-025005 e somos atendidos. Não tenho
dúvidas disso porque eu os aciono direto, eu faço o cadastro com eles direto. Eles fazem
afundamento. Nesse período em que a Prefeitura está passando por certa dificuldade, Presidente,
eles fazem afundamento em áreas de risco, com problemas, áreas em que tem carro caindo, onde
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pode cair uma criança; nós solicitamos e eles fazem um ramalzinho de 30 ou 40 metros para a
nossa região. Então, que todas as concessões fossem iguais à Zona Oeste Mais. É só isso que eu
queria falar com vocês. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado pela sua participação. Vereador Marcelino
D’Almeida também quer falar.
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – Bom dia a todos. Bom dia, Presidente. Vou endossar tudo
que o Vereador Zico falou. A companhia presta um serviço muito bom e muito difícil, porque essas
comunidades, como o Vereador Zico falou, são complicadas, mas eles estão sempre atentos. As
pessoas constroem uma casa, colocam um tubo pequeno e liga 10, 20 casas no mesmo ramal e aí dá
entupimento. Agora mesmo estava lá na Vila Aliança onde tem problemas de enchentes, esgoto
saindo por dentro das casas... Eles prestaram o atendimento. Os próprios funcionários deles
procuram a associação de moradores, procuram as pessoas que realmente habitam na comunidade
– e é um sofrimento muito grande. Mas está de parabéns essa companhia, porque ela trabalha junto
com a comunidade e faz o possível e o impossível para poder realizar.
Por isso, Tarcísio, é que eu evito... eu estava querendo fazer mais pra saber para onde vão os
recursos. E nós mudamos para zona litorânea para que possamos saber o recurso da AP-5 que a
gente conhece, de Deodoro a Sepetiba. A Zona Oeste que nós conhecemos e vivemos, quem está ali
dentro no dia a dia sabe o sofrimento que nós temos. Se não tiver serviço de qualidade, quem sofre
somos nós que estamos lá na ponta. Por isso que estamos tentando fazer isso só pra fiscalizar para
onde realmente vão os recursos, porque a população tem que saber disso.
Tem que ter mais transparência nos recursos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Marcelino, obrigado, Zico. Só lembrando que
a nossa discordância naquele momento não era do ponto de vista do conceito sobre as diferenças
que existem entre o que é AP-4 e AP-5 no que a gente chama de Zona Oeste Mais. Tinha a ver muito
mais com a denominação colocada aqui.
Quando chama a concessionária pra entender o tipo de trabalho que a concessionária está fazendo e
sua relação com a questão das enchentes que é o objeto da CPI... A CPI não é uma CPI sobre
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saneamento. É bom que tenham outras comissões da Casa sobre isso, mas a nossa questão é,
sobretudo, dessa questão ampla das enchentes. E obviamente ter vereadores inclusive da região é
absolutamente importante para a gente.
Acho que isso ajuda a gente a entender melhor aqui na CPI essa história. Eu queria pensar dois casos:
um caso que o senhor inclusive mostrou aqui no slide, que é o caso do Jardim Maravilha. E o outro
caso que é de Barra de Guaratiba – são duas áreas. Aqui na CPI a gente está acompanhando de perto
10 áreas que foram atingidas fortemente pelas chuvas de fevereiro e de abril.
No caso dessas duas áreas, nós fomos a essas duas regiões. Ouvimos os moradores, os moradores
vieram até aqui. Depois nós voltamos com equipes da Prefeitura para essas regiões. E aí, nesse ponto
de vista a gente está tentando entender, por exemplo, como é que a Zona Oeste está entendendo o
saneamento dessa situação.
Por exemplo, Jardim Maravilha: qual é o entendimento? Eu ouvi o senhor falar que, no caso, do
Jardim Maravilha, a questão da rede de drenagem, de 15 cm, rede de esgoto. Como está funcionando
isso?
Vamos pensar: o que o senhor conhece, o que o senhor pode passar pra gente sobre a situação do
Jardim Maravilha nessa situação das duas redes? Como está a situação e como vocês estão
encarando?
O Jardim Maravilha, vocês consideram uma área não urbanizada? E, portanto, não elegível para
obras? Como é isso? Vamos falar do Jardim Maravilha e depois de Barra de Guaratiba.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Em Barra de Guaratiba, eu vou pedir um apoio ao
Anderson porque reconheço que não tenho todos os detalhes. Jardim Maravilha eu entendo bem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem qualquer problema. No momento em que eles
quiserem ajudar, colaborar, está aberto o microfone, por favor. Isso aqui não é um interrogatório
individual, é uma oitiva pra entender o processo.
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Os senhores não estão aqui como investigados pela CPI, mas sim como uma empresa que vai prestar
informações para a CPI poder entender a relação entre Poder Público e as enchentes. Só pra
tranquilizá-los.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É bom, porque a gente não tem experiência em CPI.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando é uma testemunha ou alguém que está sendo
investigado diretamente, a gente informa antes. E é claro que se a CPI chegar ao final, no seu
relatório, identificando que alguma responsabilidade precisa ser cobrada da Zona Oeste Mais, essa
responsabilidade será cobrada, será indicada e será encaminhada para outros órgãos.
Mas eu só estou tranquilizando de que até aqui, no que a gente tem de escopo da CPI, o convite para
que a Zona Oeste Mais venha aqui tem a ver muito mais com coleta de informações. E, caso a gente
perceba que há algum crime sendo cometido – poderia acontecer e isso significa outra coisa –, será
uma nova convocação. E aí a lógica será informada obviamente, dizendo no início: o senhor está aqui
como testemunha, falso testemunho é crime. Tem toda uma história.
Aqui hoje nós estamos numa lógica de coleta de informações. E a nossa preocupação inclusive tem
mais a ver com o poder concedente. É claro que se o contrato existente for insuficiente, aí é
problema do contrato insuficiente. Ou se o contrato estiver sendo descumprido pela Zona Oeste Mais,
a gente vai perguntar, cobrar. Hoje, aqui, por enquanto é um elemento desse ponto de vista. Então, só
pra tranqüilizar.
A qualquer momento que alguém quiser contribuir sobre isso... E aí, é primeiro Jardim Maravilha,
depois Barra de Guaratiba.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Existe um aspecto que é comum, que eu até antecipei
aqui, que é a questão da macrobacia. A gente é responsável pela rede de esgoto sanitário. Na rede de
esgoto sanitário, o nosso planejamento é implantar essas redes que, tecnicamente, chamam de
sistema separador absoluto, que é implantar uma rede única, exclusiva, para condução e destino final
dos esgotos sanitários, de maneira isolada do restante. Então, são obras de dimensões muito
pequenas.
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Quando eu falo 150 mm, são 15 cm, que isso se destina, que são dimensionadas para os esgotos
sanitários oriundos das casas. Quando a gente vê as imagens e quando convive com as enchentes, e
muitas vezes é envolvido nisso, até como responsabilidade social e por contrato mesmo... o contrato
diz que a gente tem que, em caso de calamidade, apoiar o Poder Público, por ser uma concessionária
de serviço público. Quando a gente vê esse movimento, a gente tem uma clara noção da questão da
macrodrenagem. Uma vez na Carobinha, você vê que aquilo é o fundo de uma panela.
Coreia, Carinhoso, Selva de Pedra. A gente chega ali, é um fundo de uma panela. É morro, morro, e
aquilo ali é o fundo de uma panela. Ou seja, é o fundo de uma bacia hidrográfica, não é? Então, não há
que se imaginar que um sistema de esgoto sanitário vai interferir nem para o bem nem para o mal
como causa dessa questão.
Quando a gente analisa uma questão de enchente, a gente tem que levar em conta a questão da
macrodrenagem.
Inclusive, existe um plano municipal só de drenagem e manejo de águas pluviais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o tipo de planejamento que existe no papel, mas se você
não tem as obras estipuladas sobre um cronograma a respeito de que obras vão ser feitas, em que
ordem, quais são prioridades, quais não são, ou quais são de grande vulto, quais não são, isso acaba...
Nós estamos nos debruçando sobre esse plano municipal, a questão do plano de gestão de águas, de
recursos hídricos, inclusive, fazendo críticas a esse tipo de situação. Ou seja, qual é o critério que se
estabelece para fazer que uma obra de drenagem seja feita. O Vereador Zico e o Vereador Marcelino
acabam falando parte dos critérios na sua fala, onde é que está, porque você faz a macrodrenagem
do Rio Maracanã, ou por que faz a questão dos piscinões do Maracanã e não faz, por exemplo, o
debate de uma questão de drenagem numa área na Zona Oeste? Qual é o critério?
É a quantidade de população, é o fato da proximidade dos Jogos Olímpicos ou a proximidade das
zonas que interessam ao dinheiro, ao capital e ao Poder Público nessa história? Esses critérios, em
nossa opinião, precisam estar claros e próprios para toda a comunidade, até para que possamos
cobrar.
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Mas existe um plano cheio de problemas.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FLHO – Então, já sei por que, ao ler esse plano, a gente vê que o
objetivo dele é justamente evitar as enchentes. Ele prevê reservatórios de acumulação, prevê
retificação e alargamento de canais, que são as medidas de macrodrenagem que realmente podem
ter algum efeito do ponto de vista de enchente, e não o sistema de esgoto sanitário. Nós somos
muito pequenos nisso. É isso que a gente está querendo deixar muito claro.
Eu, como engenheiro geotécnico... eu tenho mestrado na PUC na área de Geotecnia, um outro ponto
que a gente tem muito claro é a questão da erosão, da questão da falta de proteção, da questão da
ocupação de maneira não adequada dos morros e das áreas, deixando-as descalçadas em termos de
proteção, e que com a chuva, você vem e faz o carreamento de solo.
Então, quando acabei antecipando aqui, meio corrido, pela apresentação, o que a gente observa
dentro das galerias de água pluvial é areia, areia com folha, entulho, lixo. Isso não tem conexão com a
rede de esgoto sanitário. Isso é uma questão...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a nossa preocupação tem a ver com duas coisas: a
gente tem a situação, a legislação estabelece, ou pelo menos agora você tem o plano metropolitano
que começa a dar margem para outras coisas, mas exatamente esse sistema de separação absoluta
nas redes. Há outros países em que a separação não é absoluta, outras situações, outros históricos.
Mas aqui a gente está preocupado, a gente tem situações em outras áreas de planejamento em que
acontece de a rede de esgotamento sanitário usar a rede de drenagem pluvial. Aqui estamos
percebendo que há um elemento de vice-versa.
Há situações de águas pluviais que estão usando, inadequadamente, a rede de esgotamento sanitário,
que não dá conta desse tipo de situação. Estamos tentando entender essa situação. Ao mesmo
tempo, é óbvio que numa enchente, se o esgoto está misturado com a água que está entrando na
casa da pessoa, os problemas e, inclusive, as consequências posteriores de saúde são muito piores.
Portanto, a gente precisa lidar com isso.
O Vereador Marcelino está aqui falando sobre essa história do esgoto que acaba vazando dentro da
casa das pessoas. Eu, que morei em Petrópolis grande parte da minha vida, nas chuvas de 1988 tive
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que conviver com a casa alagada até os joelhos, perder móveis, etc. E era também água de esgoto
que estava ali. Um fato, inclusive, é que não havia, na comunidade onde eu morava, separação
absoluta.
Então, é esse debate que estamos fazendo aqui, seja do ponto de vista fundamental da discussão da
separação absoluta e dos problemas de saúde posteriores, seja do ponto de vista da questão de
como as duas redes estão se misturando. Muitas vezes piora o problema da questão, tanto da
drenagem quanto do esgotamento sanitário nessa história toda.
Por isso a pergunta: no Jardim Maravilha, como está a situação? Vocês consideram o Jardim
Maravilha uma área elegível ou não? Lá não existe esse sistema de macrodrenagem. O que existe, do
ponto de vista do esgotamento sanitário? Como estão as duas redes? E do ponto de vista de vocês, o
que vocês estão apontando sobre o Jardim Maravilha?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Isso que o senhor falou é fato, essa interferência
vice-versa, e o agravamento também. O que a gente está vendo é que o Jardim Maravilha tem duas
áreas nitidamente distintas: uma área que sofreu um processo de urbanização, mais ao alto, e uma
área mais abaixo que não sofreu processo de urbanização.
Respondendo, então, tecnicamente, sem nenhum sofisma: a área onde foi feito o programa de
urbanização é uma área que a gente cuida. A área abaixo, onde não há urbanização, não está dentro
do nosso planejamento.
Eu ousaria dizer que essa área não urbanizada e que sofreu bastante – a gente acompanhou isso de
perto – tem uma questão de conta dramática. Eu não fiz esse estudo de macrodrenagem, mas as
informações que nós temos é que ela se situa a mais de dois metros abaixo do nível do mar, o que
faz com que as soluções de macrodrenagem sejam muito mais complexas, pois não se trata apenas
de se desassorear um rio ou de limpar o valão. Não é só isso. Tem maré. São vasos comunicantes. A
chuva que vai causar enchente vai ser uma chuva de maior intensidade? Vai. Mas se houver, na saída,
um nível elevado, nada vai desaguar.
Fica, então, muito ruim pra gente, até como concessionária pública, discutir lei de uso e ocupação do
solo. Ou dizer que a ocupação A, ou tal ocupação é inadequada... Fica parecendo que sempre a pessoa
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pobre que não tinha pra onde ir é que é culpada. Mas existe o fato da engenharia. Às vezes se está
edificando em área de expansão de vazão do próprio rio ou em área abaixo de uma cota razoável.
Ninguém faz isso porque quer e ninguém fez esse estudo para ocupar.
Do nosso ponto de vista, a área em que foi feito o programa Bairro Maravilha é uma área urbanizada,
embora não haja tratamento. Esse programa fez vias e redes e não conduziu...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não está conectada a uma estação de tratamento.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não conduziu. A gente colocou aqui a imagem. A gente
vai conectar essa área a uma estação de tratamento quando a gente tiver, dentro de uma bacia
próxima, aquela obra em que eu vá fazer a ETE.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foi a obra do Bairro Maravilha, nesse caso, que fez ali, pelo
menos. A rede coletora já conectou ou vocês ainda têm que entrar pra fazer a rede coletora de
esgoto? A rede ali é de separação absoluta?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É de separação absoluta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tudo bem, entendi.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Conectado no valão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está conectado no valão, entendi.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Então, quando você tem a cheia, e o nível do valão sobe,
você tem a possibilidade do retorno. Existem medidas mitigadoras pra isso, como válvulas, mas não
é uma solução de macrodrenagem, não é solução definitiva.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Vereador Tarcísio Motta, só pra aproveitar que a gente falou em
nível do mar.
Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao senhor por reconhecer o problema do aquecimento
global. Infelizmente isso não é reconhecido por todos os responsáveis pela gestão do país. Eu queria
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entender se você já tem algum trabalho ou algum estudo para os impactos das mudanças climáticas
no trabalho de vocês, se vocês esperam que isso cause impacto, se tem algum estudo.
A gente está citando que a modificação do nível do mar, por exemplo, altera a capacidade de
drenagem. Eu queria saber se vocês têm ou pretendem instituir alguma comissão ou algum grupo de
trabalho pra refletir sobre isso no futuro, já que, inclusive, o aquecimento global está mais acelerado
do que a gente poderia imaginar há um ano, nem vou falar de cinco anos atrás.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É verdade. Vereador Renato Cinco, nesse aspecto, a
gente tem uma vantagem porque esse nome – separador absoluto – traz um significado muito forte:
a gente estaria com um sistema separado, isolado. A casa gera o esgoto, você coleta com duto
fechado, conduz num conduto fechado até uma estação de tratamento.
Então, a nossa atividade, nesse caso, é menos impactada que uma macrodrenagem, que a questão de
galerias de águas pluviais. O que a gente percebe é que dentro desse cenário do aquecimento e das
chuvas, que deixarão de ser excepcionais e passarão a ser um problema a ser enfrentado,
possivelmente teria que se estudar – não no caso do esgotamento sanitário – soluções alternativas.
Enquanto não se tem o esgotamento sanitário, como você coleta isso? Como você evita que isso gere
enchente? Nesse caso, os reservatórios de amortecimento têm um papel importante porque,
normalmente, do ponto de vista de enchente e de drenagem, são chuvas intensas de curta duração
que geram o problema, ao contrário, inclusive, da questão das encostas. Muitas vezes as pessoas são
surpreendidas com a encosta caindo três dias depois que a chuva parou.
Na encosta o processo é diferente: há um processo de acúmulo de água, de preenchimento dos seus
poros com água e de aumento de subpressões que só se manifestam, muitas vezes, depois que não
está chovendo. Isso é o que causa muita surpresa no morador.
A enchente não, a enchente é momentânea. Aconteceu aquele processo, muitas vezes, se há
capacidade de drenagem, passou, aquilo deságua. Então, os reservatórios de amortecimento devem
ser pensados.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sim, isso no caso da questão mais urgente, que me parece que é a
mudança do regime de chuvas que atinge a cidade. Mas também há uma expectativa de mudança no
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nível do mar, não é? Isso que eu queria entender melhor: qual o impacto que pode trazer para a rede
de esgoto?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Em linha final, após toda a coleta, você deságua de volta
ao meio ambiente. Nosso trabalho é justamente devolver tratada a água que foi consumida, que
virou esgoto. Retomamos sua qualidade de saúde e devolvemos como recarga ao rio. A influência
teria se você tivesse com estruturas afogadas nas suas estações, se você estivesse fazendo
lançamentos muito baixos, que não é o que acontece normalmente.
A gente tem uma boa folga em relação a isso. A menos que a gente tivesse um aumento geral do
nível dos rios e você perdesse a capacidade de jogar no meio ambiente. Mas onde tem estação de
tratamento projetada esse cuidado é tomado para que você tenha um lançamento com uma folga
suficiente para não estar ligado às variações dos rios.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Zico.
O SR. VEREADOR ZICO – Eu vou ter que sair e gostaria de fazer mais uma pergunta ao Presidente: a
gente sabe que está tudo focado na Baía de Guanabara. Pra gente, que passa em Bangu, a obra está
lá; em Realengo, a gente sabe o que está acontecendo ali. Eu gostaria de saber quando será
construída a ETE da área de Campo Grande e se já se conseguiu a área para construir essa ETE. Qual
seria essa área se já existe essa situação? E qual seria a capacidade?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Hoje a gente tem uma ETE nova, de 500 litros por
segundo em Deodoro. A gente assumiu uma ETE que está sendo reformada em Santa Cruz dentro do
Programa Parque Santa Cruz, de 350 litros por segundo. A gente tem uma previsão, antes de Campo
Grande, de executar uma ETE em Bangu – a gente chama de ETE Bangu, ETE Sarapuí –, que vai ser ali
no Gericinó, na área do Exército. Nós fizemos uma permuta com o Exército na área de tiro, de
treinamento, na Cancela Preta, saindo da área de tiro, inclusive.
O primeiro é Bangu. Essa deve estar pronta até 2022, inclusive porque ela tem uma importância
muito grande com relação ao próprio presídio, que é outra questão. Nós temos um presídio hoje que
é uma cidade – o Complexo de Bangu.
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A próxima, que a gente já está em fase de projeto para executar, é a ETE Bangu. Na sequência é que
seria a ETE Campo Grande. A gente está discutindo, está tendo alguma dificuldade, está tendo todo o
apoio, inclusive, da Fundação Rio-Águas, pra fazer... Como é o nome da área ali onde tem o Minha
Casa Minha Vida? Estrada do Tingui.
Na Estrada do Tingui tem área disponível. Ali estão surgindo loteamentos do Minha Casa Minha Vida
que, originalmente, iriam ocupar toda a área. E a gente está tentando discutir que se reservem...
Por isso que a gente quer que se reserve uma área ali para que a ETE de Campo Grande – a ETE
Campinho, como a gente chama – seja feita ali. Mas isso é uma discussão que a gente está fazendo
com os empreendedores...
A Rio-Águas está dando muito apoio pra gente. Essa área inclusive chegou a ter um decreto de
utilidade pública, mas depois foi revogado. E a gente está na briga pra...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No microfone, Zico, só pra gente poder ter registrado.
O SR. VEREADOR ZICO – Não sei se vocês sabem, mas existe o Distrito Industrial de Campo Grande,
que é do outro lado da Avenida Brasil. E existe área ali que, de repente, com o Governo do Estado,
com a Prefeitura, pode se fazer uma coisa, beneficiar vocês também e beneficiar a população,
entendeu? Uma coisa mais barata.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Ótimo.
A gente hoje está brigando mais por essa área no Tingui, onde tem um projeto grande de Minha Casa
Minha Vida.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Zico, se você preferir, depois a gente pode pegar a
informação dessa previsão.
Para a Estação Bangu, a previsão é 2022. E a Estação Campo Grande é a próxima. No plano deles está
prevista para...
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Ela está anotada?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente repassa. Ou a gente repassa a apresentação pra
você saber.
O SR. VEREADOR ZICO – É porque essa preocupação... Depois do Recreio, a área que mais cresceu é
Campo Grande.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, claro.
O SR. VEREADOR ZICO – Então, a gente está preocupado com isso.
Nessa área que vocês estão pretendendo fazer, ali vai explodir, porque é uma artéria que vai sair na
Avenida Brasil. A MRV está tudo indo pra lá. A gente precisa ter contrapartida nessas coisas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Zico, pela participação.
Barra de Guaratiba: como está Barra de Guaratiba com relação a essa situação? É pra entender,
porque é uma situação diferente.
Se no Jardim Maravilha é a situação de áreas não urbanizadas e com difíceis obras de
macrodrenagem – que criam um problema de urbanização na parte do Jardim Maravilha, que é a
parte que fica alagada –, como está Barra de Guaratiba, que é uma área que possui ocupação de
encostas, com outro tipo de dificuldade, nesse ponto de vista, mas é também área de proteção
ambiental?
Como é que funciona? Porque eu sei: “Ah, não é a responsabilidade da empresa”. Mas aí é a
responsabilidade de quem? Como a gente faz? Como isso funciona, pegando o exemplo de Barra de
Guaratiba?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Pegando a informação oriunda do próprio professor, a
ocupação desordenada em encosta se caracteriza exatamente como uma ocupação não urbanizada.
Muitas vezes...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas você tem ali até urbanização. Você tem rua com acesso
viário, tem escadas com acesso. Ou seja, existe algum nível. Existe, por exemplo, a canalização dos
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corpos hídricos, mas não existe esgotamento, que acabou fazendo as ligações para dentro desses
corpos hídricos. Isso é o que complica...
Nesse caso também ampliação de assoreamento. Aí é uma situação clara. Por exemplo, no lugar que
a gente visitou em Barra de Guaratiba, a gente vai de automóvel até muito próximo das casas e,
depois, pega uma escadaria. É uma área urbanizada, com energia elétrica, com tudo, etc.
Então, aí, como é isso? Nessa região de Barra de Guaratiba, nós fomos a vários lugares em que, pelo
menos, em minha opinião, existe uma série de elementos. Embora a macrodrenagem possa não ter
sido resolvida, existiam algumas obras de intervenção... Está minimamente urbanizado ali. E não
eram nem áreas pobres – as casas, sobretudo. Não tem isso. Tem a questão da encosta sendo
ocupada e existe um tipo também de fiscalização da Prefeitura, da cota pra não construir acima
disso, mas o entorno e a área estão urbanizados.
E aí eu queria entender como é que é isso, porque, na verdade, no mapa, acaba que Barra de
Guaratiba, em nenhum momento, é atendida. E aí eu queria entender como funciona isso.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Posso lhe pedir pra fazer uma análise mais detalhada
de Barra de Guaratiba?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Porque a nossa ETE mais próxima, ao que me consta, é
ali em Pedra de Guaratiba. Nós temos uma ETE em Pedra de Guaratiba, e estamos inclusive
reformando-a toda, reconstruindo praticamente, dotando-a de um sistema mais eficaz de
tratamento. E que fica bem quase no deságue para a Baía. Ela é bem no final. Precisaríamos ver
como está hoje caracterizada essa área dentro do nosso plano, se está como algo que não é
considerado ou contemplado – como quiser colocar – ou se está caracterizado como uma área de
baixa densidade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está como área de proteção ambiental. E aí, no caso, é área
de preservação ambiental, mas tem ocupação. De quem é a responsabilidade?
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O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – A gente tem... Por contrato, é vedado fazer essa
intervenção em área de proteção ambiental.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque é esse o problema. Nós não vamos ter licenciamento
ambiental.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Eu não consigo licenciar uma ETE em área de proteção
ambiental.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, por exemplo, você tem, hoje, obras nas casas que
tiveram processo de deslizamento, são áreas de ocupação. Você está tendo obras de contenção de
encostas – inclusive de grande porte – neste momento, na mesma área. Então a gente vai precisar
entender o que é essa situação.
Eu acho que aí a gente vai precisar... é um vazio, talvez legislativo, aqui no contrato. Portanto, a gente
precisa investigar melhor. Nós vamos, talvez, mandar uma pergunta, tentando pegar a localização
exata do lugar em que estamos visitando e acompanhando, aquele lugar de Barra de Guaratiba, pra
ver com vocês, e vocês responderem: “Estamos entendendo que essa área está em área de proteção
ambiental, de acordo com o decreto tal ou com a questão tal. Por isso estamos entendendo que não
é área nossa”, pra poder vincular essa história.
E aí, de novo, é só uma tentativa de entender o motivo e perceber se, por exemplo, há uma mudança
no plano que precisa ser feita mais pra frente.
O SR. ANDERSON DE SOUZA ARAÚJO – Só complementando o que o Sinval disse: para efeito,
realmente, de investimento, essas áreas são de proteção ambiental, como ele pontuou bem. Mas,
para efeito de manutenção, o que nós temos feito... na verdade, existem alguns fragmentos de rede.
Temos feito algumas intervenções conjuntas com a 23ª Gerência de Conservação, que é a
responsável pela região, tais como desassoreamento desses trechos de rede, para melhorar essas
condições de escoamento no período chuvoso.
São intervenções pontuais e em apoio a 23ª Gerência de Conservação.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí não existe nenhum planejamento para tratamento e
nada, é só a questão...Por exemplo, lá em Barra de Guaratiba, deve estar despejando na rede de água
pluvial e deve estar caindo na Baía de Sepetiba. É isso que deve estar acontecendo ali na questão
toda.
O SR. ANDERSON DE SOUZA ARAÚJO – Sim, que é uma área de proteção ambiental.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – O que eu queria pedir também... tenho muito receio
quando a gente apresenta um mapa desse tipo. As manchas... muitas vezes, quando a gente vai falar
de um ponto, de um detalhe, o Jardim Maravilha ficou muito claro, mas em algumas outras áreas, às
vezes você pode estar com o que o pessoal chama de shape passando por aqui. Por isso que eu lhe
pedi um cuidado pra ver a área em si, que é objeto de preocupação, pra gente poder fazer uma
verificação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, a gente vai mandar. Vamos lá, porque senão eu não
consigo chegar ao final e já deu meio-dia.
Tarifa social: como funciona a questão de tarifa social com vocês lá na Zona Oeste Mais. Como é isso?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – A gente faz a gestão comercial obedecendo aos
princípios e aos procedimentos da Cedae. Então, nesse aspecto de tarifa social ou de água, a gente
obedece aos procedimentos da Cedae.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês têm ideia de quantas pessoas, no final das contas,
estão contempladas e atendidas pela tarifa social?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Temos 31% do pessoal nosso matriculado, contemplado
com tarifa social. Infelizmente, com 49% de inadimplência nesse segmento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá, mas 31% com 49% de inadimplência.
Com relação ao Centro de Operações Rio (COR), fiquei preocupado porque vocês disseram: “A gente
não tem um assento no COR”. Vocês acham que é importante? Qual é a avaliação de vocês nesse
ponto de vista? A gente está trabalhando na CPI, acumulou um conhecimento de que o
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fortalecimento institucional do COR é muito importante para a cidade como um todo, em especial em
áreas e momentos de tragédia como esse.
Portanto, que o COR possa, de fato, ser um espaço de coordenação de uma série de órgãos públicos,
e também com a presença de entes privados ali. Seja a Light, a Ampla. A Light está, por exemplo,
contemplada – e a gente acha que é importante que ela lá esteja. A Zona Oeste Mais, na avaliação de
vocês, é que não é? A Rio-Águas dá conta do que precisa? Qual é a avaliação?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Tanto a Fundação Rio-Águas quanto a Secretaria, a
Seconvserva, têm esse acerto. E a coordenação com eles é muito direta. Então, num primeiro
momento, eu acho que essa comunicação em linha com a Fundação Rio-Águas e com a própria
Seconserva pode suprir a ausência de uma cadeira lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A manutenção da rede é feita pela própria empresa por meio
de contratos terceirizados? Você chegou a falar uma questão aqui, mas acho que eram obras.
Quantas equipes de manutenção?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Temos 26 equipes próprias de manutenção.
O SR. ANDERSON DE SOUZA ARAÚJO – São 26 equipes de manutenção distribuídas em três bases
operacionais. E são 45 mil intervenções/ano, das quais 25.500 em rede de esgoto, ou seja,
desobstruções e limpezas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São 45 mil atendimentos, 25 mil em rede de esgoto. E as
demais? Eu fiquei curioso.
O SR. ANDERSON DE SOUZA ARAÚJO – São construções de trechos de rede. São três substituições de
tampa, nivelamento, outros tipos de serviços e não rede especificamente. Mas 25.500 são,
especificamente, na gestão da rede coletora. Ou seja, da malha de rede.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é o tempo médio de atendimento? Vocês têm algum
indicativo pra isso?
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O SR. ANDERSON DE SOUZA ARAÚJO – Sim, somos regulados. São 12h para o atendimento a partir da
solicitação do cliente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me perguntar outra coisa: temos no mapa... Temos
uma preocupação na CPI sobre entender essa história agora das áreas urbanizadas, favelas e áreas
não urbanizadas, etc. O cruzamento que vocês fizeram foi com o mapa de favelas do IPP. Foi esse o
cruzamento que vocês fizeram?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Só pra esclarecer, desculpe. Esses são dois mapas:
mapa de favelas e mapa de loteamentos irregulares. O IPP publica ambos. Nós fizemos os dois.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São os dois nessa história toda. Vocês têm idéia, hoje, do
percentual de população na Zona Oeste, área urbanizada e não urbanizada, atendido plenamente? Ou
seja, como coleta e tratamento de esgoto, percentual atendido só por coleta por não ter ainda ETE e
o percentual que não está atendido por nenhuma das questões da população?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Sim, esse cálculo tem que ser...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês falaram números absolutos ali, mas fiquei na dúvida
do percentual.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Temos indicadores de desempenho de investimentos,
que nem sempre são os indicadores com que o cidadão ou até a própria Casa está acostumada a
trabalhar. Existem infinidades de indicadores que muitas vezes geram confusões. Vemos trabalhos
acadêmicos utilizando um indicador, o administrador ou planejador público usando outro indicador.
Então, essa questão de indicador gera muita controvérsia. Eu diria o seguinte: das áreas elegíveis,
essas áreas que temos que implantar, hoje estamos com 62% com rede separadora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já com tratamento?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não. Tem um indicador de tratamento que diz: “Das
redes que você fez, quais têm uma estação de tratamento disponível?” São 61% delas.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas as redes que você fez? Ou as redes existentes, porque
podem ter sido feitas antes.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É um conjunto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Entendi. Porque você disse “você fez” e eu fiquei na dúvida.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – O indicador diz o seguinte: “Qual o percentual da
população elegível que tem uma rede de coleta à sua disposição?” Porque a interligação é em outro
ponto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O percentual é de 62%, ok.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – E o indicador de tratamento diz: “Quantos têm uma
estação de tratamento disponível?”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantos?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – São 61%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí é 60 dos 60? Tá.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Se o senhor quiser fazer uma conta final, 38% dessa
população teria o tratamento de esgoto disponível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parece-me que vamos chegar a uma situação em que a
população total da AP-5... Quanto dessa população total é elegível? É um percentual...
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – De 88%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um total de 88% da população é elegível. É isso que estou
tentando chegar. Desses 88%, 62% têm disponível a rede de coleta, não necessariamente com a
ligação, mas com a rede de coleta. Desses 62%, 61% têm uma ETE já colocada.
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O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Com esses dados eu tomo muito cuidado pra colocar,
porque muitas vezes tem confusão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É claro. Se pegar o dado lá no final pra comparar com a
população local, ele dá uma falsa impressão. Mas, no final, ele também é um dado importante pra
gente do ponto de vista de cidadãos que estão acessíveis a isso.
É claro que a cobrança a vocês tem a ver com o contrato que estabelece regras. É diferente da
Prefeitura, que eu estou cobrando independente de...
A Prefeitura não tem um contrato com o cidadão. Ela tem que garantir o direito ao cidadão.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Só a título de ilustração, professor, em termos de
tratamento hoje, do início da concessão pra cá, nós já fizemos mais de seis vezes. Aumentamos.
Era 5% quando nós começamos a...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Teve um dado que vocês falaram no meio do caminho que
foi a realização de 38 mil novas ligações. É esse o dado?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É curioso para um professor de história que não entende
bem de saneamento. Pareceu um dado pequeno. Não é pequeno esse número de 38 mil novas
ligações?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não, não é pequeno.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu também não tenho como saber. Ele pode ser pequeno,
mas, se está dentro do contrato, está no contrato.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não é pequeno. Existem taxas clássicas de número de
ligação por campo de rede. Inclusive são usados pra projetar a rede.
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O SR. DANIEL CADE MOURA – Muitas vezes vocês vão visualizar a ligação de um condomínio, uma
ligação de um conjunto de residências.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – O numero de economia é muito maior.
O SR. DANIEL CADE MOURA – A proporção é um pouco diferente: 38 mil representam 450 mil
pessoas naquela área.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso que eu ia perguntar: vocês têm ideia de algum outro
indicador? Seriam 450 mil pessoas?
O SR. DANIEL CADE MOURA – Sim. Essas 38 mil ligações fazem parte do conjunto da ETE Deodoro,
onde tem hoje 450 mil pessoas interligadas no sistema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas são 450 mil novas pessoas interligadas ao sistema por
vocês ou 450 mil no total?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – No total.
O SR. DANIEL CADE MOURA – No total.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Nós trabalhamos com a seguinte situação: é o conjunto
que existe na área. A gente sempre trabalha com o conjunto. Mesmo porque quando a gente projeta,
a gente projeta também o condicionamento e o aproveitamento do que eventualmente a gente
localiza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ainda sobre a apresentação, deixa eu perguntar outra coisa:
você falou que a Rio-Águas contrata uma empresa gerenciada para fiscalizar? Então a Rio-Águas
terceiriza a fiscalização? Ou eu entendi errado?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Ela não terceiriza. A Rio-Águas tem a equipe própria que
fiscaliza. Além disso, além da equipe própria, na diretoria de saneamento você tem técnicos,
engenheiros. E eles mesmos fazem esse trabalho.
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Mas, além disso, eles contam com duas assessorias externas que eles contratam: uma do ponto de
vista técnico-contábil e a outra do ponto de vista de qualidade de tratamento de obra, de andamento
de obra, qualidade de obra, manutenção, operacional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E nesse caso, dessas taxas de outorga que vocês pagam, 4%
vão para a Seconserva.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Para a Prefeitura, se eu não me engano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para a Prefeitura, porque é o poder concedente. Vai para a
Prefeitura e 2% vão para a Rio-Águas, que é provavelmente a partir daqui que eles pagam essas
empresas. A gente vai fazer uma pergunta pra lá, mas eu entendi certo: são 6% do faturamento
bruto, 4% para a Prefeitura e 2% para a Rio-Águas.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você deu o valor total ali. Isso deve crescer ao longo do
tempo. À medida que a empresa amplia as ligações, amplia também o faturamento. Vocês tem o
dado do último ano para o presente ou algum dado mais atualizado pra que a gente possa ter ideia
do que é o valor anual disso recentemente?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Pode.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o valor que vocês deram de R$ 258 milhões, se eu
não me engano, era para sete anos. Ai eu queria entender: não adianta eu dividir R$ 258 milhões por
sete, que não vai dar a conta certa.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não. Mas a conta é fácil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só pra gente saber disso, eu explico: uma das questões
fundamentais para esta CPI é a constituição de um fundo emergencial para atendimento da
população no momento de enchentes e calamidades desse ponto de vista. Obviamente, a gente vai
ter que olhar para todas as possíveis fontes de recurso para esse fundo. Na hora em que você falou
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que 4% vão para a Prefeitura de outorga de uma concessão de saneamento, eu pensei: “Opa!
Podemos carimbar uma parte desse dinheiro”. Não do senhor, mas da Prefeitura, para esse fundo.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não faz mais isso comigo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não é mais, não é ampliar, porque aí está no contrato, a
gente não vai quebrar o equilíbrio do contrato. Eu estou dizendo que é carimbar o dinheiro que vocês
já passam. É outra história. Eu estou querendo tirar lá da Prefeitura.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – A conta é fácil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não tem problema. Se vocês quiserem aumentar 1%,
não tem problema, a gente faz.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Como eu disse para o senhor, o nosso contrato tem
uma característica muito específica, que é ter metas, indicadores. E ser transparente. Realmente não
é a média do que a gente acompanha.
O nosso faturamento médio bruto é em torno de R$ 20 milhões por mês. Isso dá R$ 800 mil para a
Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dá R$ 800 mil por mês, ok.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – São R$ 800 mil por mês para a Prefeitura, R$ 400 mil
para... Não tem o que não... não calcular.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não, está bom. Isso dá uma média para a gente.
É porque é assim, gente, isso também é uma batalha posterior, não é nem uma coisa que possa ser
aprovada por uma decisão simples, não, mas por uma decisão de CPI ou por um projeto de lei de um
vereador. É só porque a gente precisa começar a pensar e, obviamente, como há essa coisa da
outorga falada daqui, fiquei pensando nisso. Vamos lá.
Os sistemas que estão sendo implantados são feitos em rede separadora absoluta?
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O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá ok.
Faz o seguinte: encaminha por escrito para a gente, companheiro. Companheiro, encaminha por
escrito, vem aqui na Mesa, que encaixo aqui. Encaminha por escrito para ele, que é mais fácil, para a
gente pensar aqui.
Vocês têm alguma estatística atualizada, ou regionalizada, de onde ocorre hoje a utilização indevida
da rede de drenagem e da rede de esgotamento, a questão da não separação disso? Você tem
alguma estatística disso? Que é, portanto, anterior ao que vocês fizeram, ou que as pessoas estão
fazendo errado? Existe alguma estatística sobre isso, algum estudo?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Nós, quando iniciamos essa concessão, recebemos uma
fotografia inicial. Então, nessa fotografia inicial, você tinha redes resistentes e você tinha o serviço
prestado através de esgoto jogado, através de galeria de água pluvial.
Estamos investindo no separador absoluto, no sistema separador absoluto, nas redes de esgoto. E
fizemos isso até o ano de 2018. Por lei, a obrigação de interconexão, essa rede é do próprio usuário;
isso é lei. Mas fizemos uma mudança de paradigma a partir do ano passado, em que, nas nossas
obras novas, estamos fazendo essa interligação. Por quê? Porque... em busca da eficiência do que a
gente está fazendo. A Rio-Águas, inclusive, tem muita preocupação com isso. Porque, para a gente, a
obrigação é disponibilizar, mas não tenho poder de polícia para fazer a pessoa se conectar. Mas
posso ofertar e conectar. Então, tenho feito isso.
Isso gera algum risco, inclusive – a gente discutiu muito isso –, porque é mantida a responsabilidade
do usuário na separação da água pluvial e do esgoto sanitário dentro da sua propriedade. O que
ocorre, muitas vezes, é que a água do telhado, a água do pátio vai para o mesmo lugar, assoreando o
sistema. E a gente tem um risco de, ao assumir fazer essa conexão, depois o usuário coloca água de
chuva misturada com a área do quintal, tudo dentro desses... “Ah, no tempo que não estava ligado, eu
não tinha problema; agora que ligou, você me causou um problema!”
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Então, é uma atuação que... Por isso que a gente tem uma parte muito forte de conexão com a
sociedade. A gente precisa ter muita clareza quando a gente discute essas coisas, porque existe
sempre o risco. E a gente é concessionário pela iniciativa privada? Somos concessionários de serviço
público!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Estamos só representando uma atividade de serviço
público.
Então, a gente vem fazendo esse levantamento e vem tentando fazer essa conexão diretamente,
para evitar que esse número seja tão grande!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá.
A gente recebeu relatos de moradores que, após obras da concessionária, ruas e áreas que antes não
alagavam, passaram a alagar – ou, pior, a ter retorno de esgoto. Como é que vocês lidam com esse
tipo de questão?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Acabei de falar isso, Professor! Parece que adivinho, não
é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, vamos lá! Mas nesse caso tem a ver com as obras das
ruas às vezes, não é? Entendi essa história da ligação, da casa, tal... Mas como é que isso?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Então, não tem como a nossa obra gerar enchente! Não
tem como! O que pode acontecer é isto: a gente faz a rede de esgoto, o usuário se conecta. Só que ali,
da casa dele para dentro, ele joga tudo: água de chuva, água do quintal, além do esgoto. E esse
sistema não é dimensionado para isso; esse sistema é separador absoluto. Ele é para funcionar,
desde que a água de chuva do morador esteja absolutamente separada do esgoto. Isso – a água de
chuva dele – deveria ir para a galeria de água pluvial.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
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O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – O que acontece? Antigamente, ele não tinha esse
problema, porque ele jogava tudo aquilo numa galeria de água pluvial de 1 m de diâmetro. Não vai
dar problema. Quando a gente vai, faz a separação e ele não separa intramuros, ganhamos um
problema!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso inclui, por exemplo, escolas e outras questões também,
não é?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Pode acontecer.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das questões que a gente, por exemplo, recebeu tinha a
ver com alagamento de uma escola específica lá em Santa Cruz, Sócrates Galvêas, que tem um
problema de alagamento e, na verdade, há um prédio da escola que está interditado, é um problema
grave, enorme, ali! Uma das coisas que a gente fez foi: “Ah, houve uma obra aqui...” E depois: “Foi a
obra do esgoto”... Não sei exatamente, porque é um relato dos moradores. Mas, nesse caso também...
Por exemplo, quando há uma obra como nesse caso, a escola também teria que ter feito a
diferenciação entre o que é a separação pluvial – a separação dos sistemas do que vem da coleta, por
exemplo, do telhado etc. – do que está vindo dos banheiros, da fossa da escola. Não é?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Mas, para não ser leviano, porque podem acontecer
outras coisas também... Por exemplo, pode acontecer que haja um problema de assoreamento de um
córrego para onde se está indo e que tenha retorno, eventualmente. Inclusive, por curiosidade, a
gente vai dar verificar esse caso específico para tentar entender.
Não foi obra nossa! Mas, de qualquer maneira, vamos tentar entender o que houve.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês têm algum percentual dessa história de quais são as
redes que já estão separadas e de quais as que ainda estão unitárias, não estão separadas?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Exatamente 62%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É exatamente esses 62%? E o restante?
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O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – O restante é em galeria de águas pluviais. Porque o
esgoto sempre sai, não é? 62% dispõem – estou tentando ser bem preciso, Tomás, para não...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dentro de sua precisão, existe a história de que 88% eram
elegíveis. Desses, 62% possuem coleta. O total dessa coleta é com separador?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Esse indicador é de separador absoluto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, há uma parte elegível, que seriam esses 20 e
poucos, ou seja, o que está faltando aqui... Aliás, faltam 38% da área elegível; eles podem estar com
coleta... sistema, portanto, unitário, despejando na rede de água pluvial?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe algum plano para implantar o sistema separador
onde existe esse sistema único?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É o nosso trabalho!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o plano de vocês. Eu havia entendido que era esse plano
que vocês apresentaram aqui. Essa pergunta foi feita pelo companheiro e está respondida.
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Este é o nosso trabalho: justamente fazer, de maneira
gradual e progressiva, a substituição: quem estava se direcionando para a drenagem vai se direcionar
para um sistema separador absoluto.
Nós apresentamos aqui esse nosso planejamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Marcelino D’Almeida.
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – Presidente, na época não havia esgoto, principalmente na
Zona Oeste, e a Cedae cobrava esgoto. Tínhamos vários problemas. Depois que a Zona Oeste Mais
entrou, vocês tinham um plano de trabalho. É claro, fizeram um planejamento...
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Pergunto: em todo esse planejamento feito anteriormente, vocês devem ter pegado muito mais
obstáculos, a coisa deve ter aumentado mais. Como foi isso? A Zona Oeste vem crescendo muito.
Como não tinha nada, não tinha esgoto na época – vários anos depois é que a Prefeitura pegou essa
parte do esgoto. Vocês têm um percentual de crescimento que não estava no programa de vocês?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Para esclarecer, Vereador Marcelino, a gente tem esse
plano que a gente apresentou aqui. É muito oportuno o que o senhor está colocando, porque esse
plano que a gente apresentou aqui, Vereador Tarcísio, é planejamento de longo prazo e precisa ser
permanentemente atualizado. Por isso é que no nosso contrato a gente tem o PPS, o Plano de
Prestação de Serviços, em que a gente é obrigado a colocar a cada quatro anos. Porque realmente as
coisas mudam.
Inclusive, essa questão de habitação popular, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo: quando o Minha
Casa Minha Vida começa a ir para uma determinada área, é uma modificação muito grande, diferente
do que a gente havia planejado!
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – Exatamente!
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Essa questão de Campinho que a gente está discutindo...
Mas a gente tem uma vantagem, que é a seguinte: em todo novo empreendimento formal, a gente é
obrigado a dar a DPE – Declaração de Possibilidade de Esgotamento. Então, passa por nós.
Quando vem um empreendimento formal – por exemplo, um programa de Minha Casa Minha Vida
grande, um loteamento –, é encaminhado para a gente o que se está pretendendo construir e a
solução que se pretende dar. A gente diz, por exemplo: “Em cinco anos eu consigo colocar; a sua
solução provisória é essa. Em 10 anos, eu consigo colocar, a sua solução provisória é essa”. O grande
problema é quando isso se dá de maneira desordenada, que a gente vai conhecendo à medida que
vai andando.
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – Essa pergunta é mais com essa parte da desorganização
das comunidades, que vem crescendo e vem trazendo mais obstáculos, e vocês vem trabalhando
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para resolver esses problemas que são problemas antigos e problemas novos que vão surgindo, não
é isso?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Exatamente. Inclusive encontrando muitas redes que,
por óbvio, não estavam cadastradas. Então, você vai pôr rede no local e tem uma rede que cruza,
clandestina... rede de água, ramal até de gás. Tanto que a gente trabalha em conjunto com a
companhia de gás, porque, às vezes, o pessoal faz um puxadinho, faz um ramal de viagem e isso não
está cadastrado, do ponto de vista da engenharia.
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – Eu não poderia deixar de falar do trabalho que a Zona
Oeste Mais está fazendo de atendimento, e estamos acompanhando de perto o bom trabalho que
esta companhia está fazendo lá dentro da Zona Oeste, onde a gente convive no dia a dia e vê a
prestação de serviços deles, certo?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo, Marcelino.
Acho que a gente está aqui avaliando, ouvindo a apresentação, mas você sabe – e a empresa disse
aqui que sabe também – que, como os problemas de enchente são grandes também na Zona Oeste,
a gente precisa, no final das contas, perceber a inter-relação entre essas coisas e entender, inclusive,
como é que a gente interfere até sobre o planejamento e o replanejamento da empresa nessas
questões do ponto de vista de para onde amplia, não amplia.
Por exemplo, uma questão clara: como é que a gente vai fazer com Barra de Guaratiba?
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Onde é essa história? Como é que a gente vai fazer com
Jardim Maravilha?
E aí, o fato de que a gente está aqui ouvindo a empresa, quais são as questões e como é que ela
entende isso, significa que a gente tem mais condição de cobrar da Prefeitura aquilo que ela precisa
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fazer em determinados lugares e aquilo que a empresa precisa fazer em determinados lugares, com
conhecimento melhor para facilitar a própria fiscalização.
O SR. VEREADOR MARCELINO D’ALMEIDA – E está muito produtiva esta CPI. Parabéns pelos
esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu queria registrar e agradecer pela presença da nobre
Vereadora Teresa Bergher, a vereadora suplente mais presente desta CPI. O microfone está aberto,
caso a senhora queira fazer alguma pergunta ou colocação, embora estejamos nos nossos oito
últimos minutos da sessão; mas está aberto para essa situação.
Hoje, o destino do esgoto não tratado na AP-5 é a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É isso que vai... Corpos hídricos etc.?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É, o que não é tratado, de maneira indireta acaba
chegando à Baía de Guanabara ou à Baía de Sepetiba. São as duas bacias que regem a área da AP-5.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A questão dos condomínios – o senhor estava falando agora
principalmente do Minha Casa Minha Vida –, vocês falaram na construção de...
Vamos lá, deixe-me fazer a pergunta no geral. Nesses novos empreendimentos, há sempre uma
questão sobre a solução provisória e, depois, o cronograma de como haverá a ligação dele na rede
geral e no tratamento etc. A gente estava no debate com a Cedae falando inclusive sobre isto: como
é que determinados condomínios e empreendimentos têm que construir suas próprias pequenas
estações, religar no sistema etc. Também funciona dessa forma no contrato da Zona Oeste Mais?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – O funcionamento é o seguinte: os loteamentos, os
grupamentos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, quando fazem o projeto e aprovam aquele
projeto, inclusive o seu financiamento, sempre é exigido que eles deem uma solução de tratamento.
Eles nos consultam se a rede já passa naquela área, já está planejado ser conduzido para uma
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estação já operada por nós; a gente informa isso. Caso contrário, a gente faz a exigência de que ele
tenha uma estação de tratamento para fazer isso até que o sistema público venha a supri-lo.
Temos hoje um planejamento, dentro do nosso contrato, de a gente fazer a operação direta de até
150 grupamentos desses. Então, a gente vem recebendo principalmente os mais de baixa renda; são
selecionados pela Smac e pela Rio-Águas. Existe uma portaria conjunta da Smac com a Rio-Águas
que determina os critérios, e eles em conjunto estão determinando quais as estações, até esses 150,
que a gente vai operar diretamente até... Quando essa operação não ocorre, acaba comprometendo
tudo, não adianta existir. Então, a gente está fazendo isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Até 150.
Dentro do planejamento da empresa, qual é o prazo para extinção do déficit de coleta e tratamento
de esgotamento nessa área elegível da AP-5? É o final da concessão em 2042 ou o prazo é anterior?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Tenho um cuidado com esses indicadores, porque o
conceito de universalização muitas vezes é determinado a 90% de cobertura ou a 95%. Depende do
critério que se utiliza para isso, não é?
A gente, inclusive, com o que o Vereador Marcelino acabou de colocar... o crescimento também vai
acontecendo. Quando a gente assumiu, existia uma taxa de crescimento prevista e ela não é linear:
ela aumenta em um lugar ou em outro. Mas, até o final da concessão, a gente tem o planejamento de
ter 95% atendidos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na área elegível?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A empresa possui estatística ou inventário dos danos
causados às redes de coleta de esgoto pelas chuvas? Ou seja, tem algum tipo de estudo sobre isso –
que é o inverso; é o inverso – no momento de uma chuva como essa, sobre o impacto sobre as redes
que vocês administram?
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O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Em termos de danos causados pela chuva, não são por
isso, por ter sido feita... Por elas serem feitas justamente em local urbanizado, onde você tem a
proteção – me corrija... Em local onde você tem a proteção, asfalto e tal, esse dano é menor.
O que acontece muitas vezes nesses momentos é que nossos poços de visita são abertos pela
comunidade, pela população, para esvaziar a água da chuva da rua. Aí temos como consequência a
obstrução e monitoramos muito mais de maneira reativa isso, pelo... E aí vai causar um problema.
Mais ou menos isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
Há ações preventivas de desobstrução da rede de coleta de esgoto existente nas áreas mais sujeitas
às enchentes? Como são feitas? Essas ações são feitas em parceria com Rio-Águas, Comlurb, ou
seja... No final das contas, como é que funciona? Se há uma... Se são feitas antes do período de chuva
forte. Há algum planejamento para isso?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – A gente faz manutenção preventiva das redes de
esgotamento sanitário, ou seja, das redes implantadas nesse sistema separador absoluto.
A gente tem um programa que vai aos poucos varrendo. Agora, obviamente que a gente sabe os
lugares que são mais críticos, os lugares onde é recorrente essa questão do uso indevido, da abertura
dos poços, e a gente dá uma atenção mais contínua.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mais contínua nessa história... Mas isso, no final das contas, é
da experiência de vocês...
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – É. Não tem um “software” para gerenciar uma coisa
assim...
E todos os serviços nossos – o senhor deve ter visto aquele mapa de manutenção – são
georreferenciados. Então, a gente começa a ter uma ideia de densidade de atendimento, dos locais de
maior atendimento. Recorrentemente, a gente vai lá. Mas não tem, assim, um modelo de previsão
instituído, uma modelagem...

A2-0726

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está ok.
Vereadora Teresa Bergher, alguma colocação que deseje fazer sobre fala...
Renato Cinco? Vereador Renato Cinco, mais alguma fala com relação a isso?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, Tarcísio, só acho que seria interessante chamar a atenção
novamente para o caráter que a gente dá para as CPIs de que a gente vem tratando aqui na Casa,
porque as pessoas às vezes ficam muito assustadas, porque a CPI se popularizou como instrumento
punitivo. Mas nem eu nem o Tarcísio somos punitivistas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Olha, mas tem responsabilidade do Prefeito nesse negócio,
que a gente vai cobrar...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, claro, a gente vai cobrar, mas o objetivo é identificar os
problemas e buscar soluções, não é?
Não acredito no Código Penal para resolver nenhum problema do Brasil. Mas são outros meios com
que a gente vai resolver. Acho que a gente tem dado essa cara para as CPIs aqui na Casa, sem fugir
das responsabilizações quando elas aparecem, mas nosso objetivo é melhorar as políticas públicas,
conhecer melhor a cidade para poder apresentar melhor as propostas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É. Quero dizer, inclusive, que aprendi muito aqui, não é? Vou
parar de dizer essa história, por exemplo, de que no processo de concessão da Zona Oeste, da AP-4,
as favelas foram excluídas do contrato de concessão, como falei algumas vezes nas eleições
anteriores. Acabei de aprender que algo que eu tinha incorporado não é real, não é verdade, e que
isso é um problema para as outras áreas de planejamento... da confusão que a gente tem hoje,
inclusive, sobre o que são as responsabilidades da Cedae e o que são as responsabilidades da
Rio-Águas. Aqui temos um problema que a gente precisa resolver, e me parece que, para a AP-4,
nessa questão da concessão, não há.
Portanto, mais alguma pergunta? Vereador Marcelino? Mais alguma fala? Alguma questão? Não?
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Muito obrigado com relação a isso.
Bom, é... Acho que a gente pode... O senhor não gostaria de apresentar mais alguma coisa que, por
acaso, eu não tenha perguntado e o senhor considere fundamental que a gente fale?
O SR. SINVAL ARAÚJO DE ANDRADE FILHO – Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade.
Colocar que a gente está à disposição dentro desse princípio colaborativo, que o Vereador Renato
Cinco colocou aqui. A gente não estava assustado, não, mas a gente não tem experiência com CPI.
Então, é sempre uma coisa, foi uma experiência inédita para a gente e acho que saiu de maneira
muito positiva. E a gente está à disposição para tirar dúvidas e tentar discutir política.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E saiba que a gente vai, certamente, apontar outros
elementos ou dúvidas que tenham ficado aqui, outros pedidos. O senhor mesmo falou que tem uma
série de questões que está no site da Rio-Águas. Mas, por exemplo, se a gente precisar de algum
outro tipo de informação, detalhamento do plano, inclusive, que vai se renovando a cada quatro anos
e que está no segundo – esqueci a sigla... PPS2 –, por exemplo, esse é o tipo de coisa que é
importante.
Saiba que a gente vai indicar mesmo os senhores, falando sobre a questão da comunicação direta
com a Rio-Águas – pelo menos a gente vai conversar entre os vereadores. Mas me parece importante
a integração do conhecimento da Zona Oeste Mais no plano municipal, na revisão do Plano Municipal
de Saneamento Básico. Parece-me pouco produtivo para a cidade que a gente não tenha diretamente
o conhecimento de vocês lá nessa questão dessa revisão.
A gente já está discutindo, inclusive, que a relação entre o Plano Municipal de Saneamento... não pode
estar desconectado da construção, hoje, de um Plano Metropolitano de Saneamento da Câmara
Metropolitana – e esse é um outro problema real para nós. E entendendo, de fato, esse processo de
que a questão do saneamento está conectada com o problema das enchentes, não desse ponto de
vista de que a gente não vai resolver o problema das enchentes com a questão da universalização do
saneamento, mas de que a questão da separação dos sistemas é fundamental, seja porque a gente
pode garantir, inclusive, a questão dos rios – ou seja, é a qualidade das águas, o não assoreamento
dos rios, um elemento central para que a gente possa pensar a questão das enchentes, das cheias na
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Cidade do Rio de Janeiro –; seja porque o problema da questão das enchentes, quando ela está
misturada com a água do esgoto, os problemas de saúde decorrentes, posteriores, das enchentes se
agravam, sobretudo – portanto, é um elemento fundamental –; seja porque, muitas vezes, em áreas
de encosta – a gente acabou tratando pouco disso –, a ausência, inclusive, de um próprio sistema
pode, muitas vezes, fazer com que o esgoto vá piorando na encosta e, portanto, facilitando a situação
da erosão e do deslizamento, que depois leva à morte também de pessoas com relação a isso.
Então, por exemplo, lá na Barra de Guaratiba, o que a gente vê é a questão do esgotamento indo nos
cursos d’ água, porque aí há muitos cursos d’ água que descem ali da Pedra do Telégrafo e vão
desaguar na Baía de Sepetiba, sobretudo. Mas, nessa história, a gente tem, por exemplo, um
elemento importante no saneamento que precisa chegar, para que nem se assoreiem os rios nem se
cause deslizamento.
Mas, nesse ponto de vista, tudo aquilo que a gente considerar que seja importante avaliar dentro do
contrato que está na Zona Oeste Mais e, portanto, pensar que no próprio PPS3 possa ser introduzido...
ou alguma coisa que seja uma lógica de que: “Olha, o contrato precisa ser revisto, nesse caso, porque
é área de proteção ambiental”. A gente vai, obviamente, chamar a empresa e fazer as
recomendações com relação a isso. A gente costuma fazer, inclusive, no final, um certo resumo do
que a gente está apontando e de questões para frente, que é o que farei um pouco agora.
Acho que é importante e que a gente precisa entender como é que a gente vai cobrar da Prefeitura a
questão da responsabilidade pelas regiões não urbanizadas da AP-5, ou seja, como é que a gente vai
lidar com isso. E aí entra toda a questão do processo de um planejamento para que esses programas
– tipo Morar Carioca, Bairro Maravilha – não sejam o tempo inteiro descontinuados, conflitantes etc.,
para isso.
A questão da participação na atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico.
A questão dos índices e de como é que a gente vai pensar da área elegível para a área que tem
coleta, para a área que tem coleta e tratamento; como que a gente faz, como que a gente pode
ampliar nessa história.
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Há uma preocupação específica com Barra de Guaratiba e outras localidades consideradas como área
de proteção ambiental não estarem contempladas.
A perspectiva do percentual de pessoas que tem coleta separadora e, aí, a questão do saneamento
final, ou seja, como é que a gente vai acompanhar esses percentuais que estão colocados ali – ou não
é elegível ou não tem rede separadora –, e isso a gente precisa pensar, porque aí dá 33% que têm
rede separadora, e fazer as contas com relação a isso.
E a previsão... como é que a gente vai garantir a questão de... avaliar essa questão de que apenas em
2042 teremos, de fato, 95% das pessoas para isso, se esse prazo... E aí, óbvio, a discussão é com a
Prefeitura, para que a gente possa garantir quais são os mecanismos que a gente precisa ter para
acelerar esse processo para que as pessoas tenham acesso a essa questão do saneamento básico,
que é um elemento difícil para qualquer administração pública, porque durante anos foi relegado a
segundo plano; não foi entendida toda a necessidade de investimento disso, inclusive seus impactos
para a saúde das pessoas e qualidade de vida.
É um pouco o resumo desta Audiência, e vamos fazer uma pequena pausa de 25 minutos para a
seguinte, com o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, lá na Sala das
Comissões – dá tempo para a gente fazer um pequeno lanche e se dirigir à Sala das Comissões.
Muito obrigado! Agradecendo pela presença de todos e todas, dou por encerrada esta Sessão.
(Encerra-se a Audiência às 12h30)
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15 de agosto de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Presidência do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de
Guanabara
AUDIÊNCIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019,
“COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e trinta minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões, sob a Presidência do Sr.
Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs. Vereadores Renato Cinco, Relator e
Tiãozinho do Jacaré, Membro, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída
pela Resolução nº 1.450/2019 “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, em
segunda chamada, dou por aberta a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela
Resolução nº 1.450/2019, com a “ FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, presidente;
Vereador Renato Cinco, relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Títular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Títular; Vereador Marcelo Arar, Membro Títular; Vereadora Teresa Bergher, Membro
Suplente; Vereador Major Elitusalem, Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário para a realização desta Audiência farei a chamada dos membros
presentes. Vereador Tarcísio Motta, obviamente, presente.
Vereador Renato Cinco? Vereador Tiãozinho do Jacaré?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Presente. Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Portanto, constatado o quórum para ouvir o depoimento e
até para deliberar, caso tenhamos ainda alguma coisa com relação a isso. Não tem, pelo menos por
parte da Presidência, nenhum requerimento a apresentar hoje, e poderíamos passar logo à oitiva do
representante do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara Marcos Sant’Anna
Lacerda, Presidente do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Antes de passar
a palavra, só queria abrir o microfone, caso o relator ou o membro, Vereador Tiãozinho do Jacaré,
queiram fazer uso da palavra.
Nosso objetivo hoje aqui é perceber qual é o acúmulo de conhecimento do trabalho do Comitê de
Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara no que tange ao escopo dessa CPI nas questões
dos eventos climáticos extremos e a questão sobre os corpos hídricos do Município do Rio de Janeiro
e sua relação com as enchentes.
O Senhor Marcos trouxe uma apresentação de cerca de 20 minutos. Vamos assistir a sua
apresentação e, ao final, poderemos fazer uso das perguntas na nossa sessão. À vontade, já
agradecendo sua presença aqui.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Vereador Tarcísio Motta, Vereador Renato Cinco, Vereador
Tiãozinho do Jacaré, sinto-me até bastante honrado em poder estar aqui hoje pelo convite feito ao
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Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara em que atualmente exerço a
presidência. Trago, aqui, essa manifestação... Ontem, tivemos uma Plenária do Comitê aqui no Centro
da Cidade e foi mais uma vez reforçada a presença e vários membros com outros encontros não
puderam estar aqui presentes, mas vamos relatar aqui um pouquinho sobre aquilo que é o papel do
Comitê, o que o Comitê vem realizando de ações e o momento atual. Logo em seguida, vamos dar
um foco um pouco mais no tema em questão aqui hoje.
É importante esse momento, porque nem todos na cidade, seja na área técnica, governamental, e a
população em geral não têm muita informação sobre o Comitê de Bacia. Esse é um momento que
podemos ajudar a deixar um pouco mais transparente, mais claro, aquilo que ele vem realizando.
Como falei, nesse primeiro momento, para apresentar, separei aqui um material mostrando que essa
diretoria atual tem um mandato de 2018 a 2020. Tomamos posse no ano passado no dia 22 de maio
e essa diretoria é composta por seis integrantes. Assumi a presidência nesse momento. Sou
presidente do Instituto Terra Azul, uma ONG fundada há 22 anos na Barra da Tijuca; Vice-Presidência
é a Prefeitura de Cachoeira de Macacu, Secretário é a Prefeitura de Niterói; a diretoria técnica é
exercida pela Cedae; o diretor administrativo é uma ONG da região de Maricá, Movimento
Pró-Restinga; e na área de comunicação é a Omar, que é uma organização ligada aos pescadores da
Baía de Guanabara. Então, essa é a diretoria formada.
Eu, logo de início, trouxe aqui também para nos ajudar a situar o comitê dentro da Política Nacional
de Recurso Hídrico. Porque a política, já no seu primeiro artigo, eu grifei em vermelho, ali ao final,
para chamar atenção, ela diz que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar
com a participação do Poder Público, dos usuários de água e da sociedade civil, da comunidade.
São vários itens extremamente interessantes que essa Lei nº 9433 trouxe, em 1997, mudando uma
realidade radical nossa no país. Mas eu queria dar destaque, hoje aqui, sobre a questão do papel do
comitê. Porque o art. 3º também chama atenção sobre essas diretrizes gerais. E nós vamos ver que o
papel da política, e do comitê que executa a política, ele tem a ver também com o que está ali grifado
em vermelho: adequação da gestão de recursos hídricos com outras políticas públicas ligadas à área
da economia, à área social, à área cultural, à área de saneamento. O item 3 chama atenção, então, da
relação, da integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. A articulação, em
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seguida, com o planejamento regional, estadual e federal. A lei vai mostrando o que espera que o
comitê faça. Ele não é um ente que trata de uma questão pontual e para dentro do tema “recurso
hídrico”. Ou seja, eu não posso pensar em gestão de recurso hídrico se eu não fizer uma gestão
integrada com outras políticas públicas também.
Então, isso é importante colocarmos, porque eu acho que vai ser o que vai contextualizar nossa fala
daqui para frente também.
E é no art. 33, quando define o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídrico, que aparece o
Comitê de Bacia Hidrográfica, junto com o conselho nacional, os conselhos estaduais e as outras
esferas.
Para entender qual a área de atuação do comitê, temos que entender que esse comitê foi constituído
por lei – o Comitê da Baía de Guanabara foi instituído em 2005 –, e ele inicialmente tinha como área
de atuação essa região do lado leste e do lado oeste. Até 2011, o comitê basicamente atuava nessas
duas regiões, regiões que drenam direto para a Baía de Guanabara. A partir de 2011, os sistemas
lagunares, os quatro sistemas lagunares são integrados ao comitê e, aí, nós temos grande parte da
Cidade do Rio de Janeiro integrando – já integrava pela parte do Subcomitê Oeste, que ele começa na
Urca e vai até a Pavuna, lá em cima, ele já estava incorporado; mas entra a Lagoa Rodrigo de Freitas e
entra toda a região da AP-4, o Subcomitê de Jacarepaguá, como é chamado. Mas também os outros
dois lagunares, que são Itaipu-Piratininga e a Lagoa de Maricá.
Então, essa é a área de atuação nossa, que nos ajudou também a definir a maneira operante nossa.
Nós somos formados por seis subcomitês – Comitê Baía de Guanabara, com 45 instituições titulares
e mais 45 suplentes –, também temos quase outros seis subcomitês – aí, são 15 titulares e 15
suplentes em cada subcomitê desses. Então, é um número bastante expressivo de entidades
envolvidas, debatendo e discutindo.
Queria chamar atenção sobre essa aproximação da região de atuação do comitê com a própria região
metropolitana, porque nós temos 22, agora, municípios na região metropolitana e temos 17 deles
inseridos no Comitê da Baía de Guanabara. Assim, todas as prefeituras envolvidas têm assento
dentro do comitê, inclusive a da Cidade do Rio de Janeiro. Uma região com mais de 11 milhões de
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habitantes. Aí, dos 17, 11 drenam integralmente, estão inseridos integralmente dentro da bacia –
aqueles em verde – e seis parcialmente. Ou seja, a Cidade do Rio de Janeiro drena aqui na divisa do
Maciço da Pedra Branca. Então, para cá, ele drena... Ele está envolvido com Comitê Baía de Guanabara.
Não chega a drenar direto para a Baía de Guanabara. Toda essa região drena para o oceano. E essa
outra parte da Cidade do Rio de Janeiro drena para a Baía de Sepetiba, que aí está ligado ao Comitê
Guandu, então.
Também, só reforçando um pouco esse desafio. Somos 16 milhões, praticamente, no Estado do Rio
de Janeiro, sendo que 11,3 milhões de pessoas vivem nos municípios do entorno da Baía de
Guanabara. Ou seja, 70% da população do estado está aqui. E, desses 70% ali, ou seja, 8,6 milhões
estão drenando direto para a Baía de Guanabara. Ou seja, metade da população do estado drena tudo
que faz para a Baía de Guanabara. É um número muito forte, muito pesado isso aqui.
Para fechar essa fase inicial, a gente, também, em um histórico muito rápido. Em 2005, há o decreto
de criação, instituição do comitê. Depois, nós vamos caminhando em 2011, outro momento forte da
incorporação dos sistemas lagunares. Só em 2017, é que nós conseguimos assinar um contrato com
uma entidade delegatária. A lei federal e a estadual diz que para o comitê funcionar, ele precisa ter
um braço operacional, já que ele não tem CNPJ, ele não negocia, não contrata, não paga. O braço
operacional é uma agência de bacia. Entretanto, nós não temos uma agência de bacia. Isso é um
ponto que o Legislativo pode ajudar a puxar essa discussão muito forte.
A lei mostra que a agência de bacia completamente independente, constituída por lei também, faz
um papel relevante nesse processo de assessorar o comitê naquilo que ele arrecada e naquilo que
ele, então, faz. Como não temos uma agência de bacia, a legislação estadual deu um jeito de criar a
figura da entidade delegatária de funções de agência de bacia. Ela cria, então, essa figura. Faz um
contrato. O órgão do governo faz um contrato – no caso é o Inea – com essa entidade delegatária. E
ela faz as vezes da agência, com exceção de um ponto, que é o principal. Essa entidade não arrecada.
Quem arrecada continua sendo o governo. O dinheiro continua indo para lá, para, depois, então, o
Comitê poder dialogar e definir aquilo que vai realizar. Em 2017 é o momento em que há esse
contrato. E ali a gente inicia, em 2018, todo trabalho que a gente vai mostrar aqui na frente, também.
A composição dessa plenária: o Instituto Terra Azul está na presidência. São seis integrantes: Poder
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Público, dois representantes; usuário de água, dois; e com o Terra Azul e o Pró-Restinga fazem dois
da sociedade civil. Seis ao total.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A logo ao lado da Cedae qual é?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – É o da O Mar, que é a entidade usuária de água também, que
é ligada aos pescadores. No caso do Poder Público, nós tentamos várias prefeituras. Ontem,
oficialmente, a Cidade do Rio de Janeiro ingressou no comitê. Ela estava apenas nos subcomitês.
Então, ontem, Cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Caxias integraram oficialmente. Nos usuários
de água, nós também temos instituições importantes dentro da composição. E a grande maioria,
então, é da sociedade civil. Todas as vagas da sociedade civil estão ocupadas. E ainda temos alguma
vaga, seja Poder Público, seja usuário.
Então é esse o coletivo que, hoje, debate, discute, as ações de melhoria e proteção da qualidade e
quantidade de água na Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. É importante, também,
dizer que a forma de realizar essa ação, ou seja, a governança das águas, hoje, é um trabalho muito
forte que nós temos feito nesta direção. É necessário que essa governança seja justa, tenha
transparência, integridade, participação, tenha um olhar para a diversidade, os usos múltiplos dentro
da bacia, focada na questão da pobreza, justiça socioambiental e ética. E com isso, o que nós temos
tentado fomentar cada vez mais, um trabalho de colaboração, parceria e experimentação em
conjunto.
Não vou ler este texto aqui, mas ele quer dizer que um Comitê de Baía de Guanabara…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcos, será que você consegue se posicionar do outro
lado? Porque o pessoal que está sentado aqui…
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu posso girar o computador?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode, acho que consegue. Se o fio deixar, você pode fazer
sem problemas. Aí, nossa câmera se reposiciona também de um jeito que possa melhorar. É, porque
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o pessoal que estava ali… Aí só o pessoal que trabalha lá é que não vê, mas não tem problema. Elas
ligam o celular e assistem à nossa transmissão ao vivo pela internet, pronto.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Pronto. Obrigado. Este texto fala sobre o desafio que é fazer a
governança das águas versus um processo democrático mesmo de gestão. Eu diria que não é fácil,
com um grupo extremamente grande e com interesses extremamente diferenciados também, seja
segmento do Poder Público, seja usuário. A sociedade civil passa a ter um papel muito de… Não é
fiscalizar, mas é acompanhar como esse processo se dá após as definições e reuniões realizadas.
Então, hoje, todos os nossos investimentos estão focados nesse grupo de ações. Nós temos, de um
ano para cá, ampliado muito as parcerias estratégicas. Nós não tínhamos espaço de reunião, de
encontro. Hoje já temos uma sede na Rua da Quitanda, com um espaço muito bom, onde o Comitê se
reúne, faz suas plenárias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desde quando?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Desde abril deste ano. Basicamente, em um ano,
completando um ano, nós conseguimos fazer com que a sede fosse estruturada. Nós estamos
colocando, o edital já foi para a rua, já houve inscrições, metade do processo seletivo foi cumprido.
Nós vamos abrir os envelopes de preço agora, no final do mês, do edital que é da atualização do
Plano de Bacia de toda a região hidrográfica. O Plano de Bacia é o instrumento básico para um comitê
trabalhar. É como se fosse o plano diretor da cidade. É o Plano de Bacia que define muito do
investimento que o Comitê tem que fazer. Ele estava parado desde 2005, o Comitê tentava botar na
rua, mas não conseguia. E nós conseguimos, neste ano, fazer com que o edital fosse divulgado. A
previsão é fazer a assinatura desse contrato até a metade de setembro e iniciar o processo de
atualização.
Nós nunca havíamos tido um plano de aplicação plurianual. O que é isso? O Comitê arrecada dinheiro.
A lei garante, num instrumento de gestão, a cobrança pelo uso da água. Essa cobrança então, sem
agência de bacia, é feita pelo Inea, há uma conta dentro de um Fundo Estadual de Recursos Hídricos,
o Fundrhi. Cada Comitê do estado tem sua conta e, quando são feitos a cobrança e o pagamento, eles
vão diretamente para a conta do Comitê. A conta não é, então, uma conta do governo. Entretanto, em
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2015, 2016, com a fragilidade financeira do estado, o estado fez um arresto de muitos fundos, levou
quase R$ 200 milhões dos comitês de todo o estado para a conta única. Aí nós conseguimos, depois,
com um trabalho muito positivo com o Ministério Público, fizemos uma forte parceria, caminhou-se
para um termo de ajustamento de conduta e, hoje, esse dinheiro, a partir de junho agora, começou a
voltar para a conta dos comitês. São R$ 10 milhões por mês.
Assim, hoje, nós ajudamos na coordenação desse grupo de trabalho, com a Procuradoria do Estado,
Secretaria de Fazenda, Promotoria, Ministério Público, fazendo com que o estado, a Secretaria de
Fazenda possa ir cumprindo, a cada mês, a devolução dos R$ 10 milhões. Uma equipe técnica; hoje,
temos seis técnicos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcos, desculpa. Os R$ 10 milhões são para o Comitê da
Baía… para os vários…
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Para os nove comitês do estado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os nove comitês do estado.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – O que aconteceu foi, como nós já estamos na sexta reunião,
nós já conseguimos fechar oito parcelas, ou seja, R$ 80 milhões estão definidos onde vão ser
aplicados. Então, para os seis comitês menores, 100% desse valor já está comprometido para a sua
devolução. Então, segunda parcela agora; terceira, mês que vem. E o Comitê de Baía de Guanabara
inicia a sua primeira parcela, esperamos, final de setembro, início de outubro. Os primeiros R$10
milhões vão ser devolvidos ao Comitê Baía de Guanabara ocorre nesse momento. Ao todo, o Baía de
Guanabara, o segundo comitê que arrecada mais no estado, o primeiro é o Comitê Guandu. Pela
transposição de água, por conta da Cedae localizada lá e ela paga pela água que ela capta pelo
Paraíba do Sul. Ela tem uma arrecadação muito forte. O Comitê Guandu tinha cerca de R$ 120
milhões, foram arrecadados, o Comitê Baía de Guanabara em torno de R$ 36 milhões, então, soma
quase R$160 milhões e os R$40 milhões estavam divididos nos seis outros comitês do estado
também.
Esse Plano de Aplicação Plurianual é algo que é fundamental, porque em longo prazo, pelo menos a
quatro anos, ele define onde vai investir, que tipo de programa vai investir, linha de ação. E, até então,
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o Comitê não tinha, nós conseguimos fechar, no final do ano passado, esse plano pra 19, 20, 21 e 22.
Vou mostrar quais são os programas, os valores. Montamos uma equipe, qualificamos, estamos em
processo de qualificação desse colegiado que a gente mostrou todo ali, e agora temos um plano de
trabalho já montado para investimento também no Baía de Guanabara.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Plano Plurianual foi criado agora?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Foi criado ao final do ano passado, com previsão de quatro
anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o Plano de Trabalho Anual também?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – E o Plano de Trabalho foi montado numa oficina de
planejamento estratégico, agora em abril para maio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E antes não tinha?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Até então o Comitê não tinha um entidade delegatária capaz
de ser o braço operacional dela e aí desenvolver o trabalho que era necessário técnico também.
Em 2017, como eu mostrei ali, assinando com a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap), a
agência que faz, também, entidade delegatária do Paraíba do Sul e outros comitês, conseguimos
começar a ter um corpo técnico e, a partir, então, de 2018, esse planejamento inicia.
Eu chamei atenção aqui de alguns desafios que o comitê também vem tendo, porque é importante
para ter a dimensão do seu trabalho. Hoje nós temos um trabalho muito forte em parceria com o
Ministério Público, onde acompanhamos Termos de Ajustamento de Conduta do Programa de
Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG).
O PDBG que até então estava, basicamente, parado ele retoma agora, foi agora, recentemente, há um
mês, assinado Termo de Ajustamento de Conduta com o estado para que as obras pelo Programa de
Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM) estarão voltando agora e
estamos aguardando o início de setembro. Porque na audiência que houve, que ali já estava tudo
certo da assinatura, a Cedae fez alguns questionamentos no Termo de Ajustamento de Conduta,
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pediu outro prazo e aí o prazo foi dado até setembro. E esperamos que o termo com a Cedae seja
assinado nesse período. Com o estado, Secretaria do Ambiente, esse já está assinado e correndo os
prazos para início das obras também.
Então, diz respeito um pouco a essa publicação que O Globo fez do governador, chamando a atenção
da busca de R$ 1 bilhão para despoluição da Baía de Guanabara. Outro TAC que nós acompanhamos
de perto diz respeito ao Imunana-Laranjal, o lado leste da Baía de Guanabara não recebe água do
Guandu, recebe de Imunana. E, aí, Imunana-Laranjal onde faz a captação, houve lá uma Ação Civil
Pública chamando atenção de algumas fragilidades que ocorriam, e o Ministério Público chama a
Cedae, chama o estado, faz um TAC e nós estamos acompanhando o cumprimento dessas ações lá.
A outra também que nós estamos acompanhando é na área do Rio de Janeiro, na AP-4, e diz respeito
a todo o saneamento proposto para a região, também o Ministério Público conduzindo. Chamou a
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), a Cedae
e a Prefeitura para o diálogo para buscar, então, uma definição de prazo para a implantação de 100%,
a universalização do saneamento na região da AP-4.
Tivemos duas audiências públicas na região nossa lá e, agora, todas as contribuições encaminhadas
nessas audiências estão sendo analisadas pela Agenersa e pela Cedae para ser reapresentada agora
alguma mudança que foi sugerida nessa última audiência pública. Então, ainda não temos o desenho
final de como é que vão se dar todas as ações desse projeto de saneamento para a região.
Também acompanhando aí, Maricá está fazendo um projeto de transposição de água, de Tanguá para
Maricá, e esse é um projeto difícil porque envolve transposição de água entre municípios. E o pessoal
de Tanguá não gostou muito pela forma que estava sendo encaminhado, fizeram uma audiência lá
também, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura de Maricá deu um passo atrás, reformulou a
proposta e agora está na fase de renegociar com os municípios a transposição de água ali.
Vazamento de óleo. Não sei se vocês lembram, mas, no início do ano, tivemos um problema de
vazamento de óleo lá no Rio Estrela, Magé, muito óleo para a Baía de Guanabara aí de novo. Então,
nós acionamos a Transpetro, acionamos o Ministério Público, o Estado, o Inea, buscando as respostas
necessárias. É outro trabalho que vamos acompanhando.
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E, por último, aqui, no destaque, a questão do chorume, que nós temos um GT, um grupo de trabalho
específico de acompanhamento do chorume. Nós temos vários lixões ainda no entorno da Baía de
Guanabara que estão drenando chorume para os rios e para a Baía. Nós, então, fizemos um
documento levantando um pouco dessas informações, encaminhamos ao Ministério Público e agora,
dia 26, nós vamos ter uma reunião com a Coordenadoria de Meio Ambiente do Ministério Público, o
Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), se eu não me engano, são seis
promotores naturais do entorno da Baía de Guanabara. Nós vamos fazer essa reunião lá no comitê,
buscando criar agora os encaminhamentos necessários acerca de vários processos que já estão
abertos, mas que não se falavam. E agora nós vamos fazer com que haja um acompanhamento de
forma única pelo Gaema também.
São várias ações de acompanhamento, de discussão. Aqui é uma das nossas reuniões de
planejamento estratégico que ocorreu em maio. A publicação foi em junho no nosso site, mas foi
nesse momento que o plano de trabalho nosso também apareceu. E lá nós definimos esses
macroprogramas.
Então, nós estamos hoje extremamente comprometidos com a feitura dos termos de referência para
assim que o recurso começar a chegar lá da cota única do tesouro estadual, que a princípio é final de
setembro, nós já começamos a colocar alguns termos na rua. Os três primeiros em ordem ali são os
que já estão em fase final de elaboração.
Nós, como comitê, temos muita dificuldade de ter acesso à informação embora os geradores de
informação estejam dentro do próprio comitê. Mas nós não conseguimos ter a informação de várias
instâncias de governo e até de usuários. Então, nós desenvolvemos vários mecanismos hoje para
buscar tentar ter essas informações.
No monitoramento qualiquantitativo nós fizemos o encontro ouvindo Cedae, Inea, Prefeitura do Rio,
quem faz monitoramento, onde faz e resultado desse monitoramento. Isso gerou para nós onde
estão os buracos, onde ninguém faz e onde faz, se faz, e está sendo divulgado o resultado via seus
sites também.
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E agora nós estamos montando o Programa de Monitoramento do Comitê. E aí o comitê vai dar a
transparência necessária a todos esses dados e vai complementar a rede já existente.
Infraestrutura verde era um recurso de menor porte que nós tínhamos. É muito pequeno para o
desafio que é. Mesmo assim, a gente está buscando fazer algo integrado entre os subcomitês. Nós
temos um programa que vai sair agora, de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). É um
programa de serviços ambientais na região de Cachoeiras de Macacu. Lá os produtores rurais estão
sendo chamados e vão ser incentivados com algum recurso para desenvolver ações de proteção nas
suas áreas verdes e, com isso, produzir água. A ideia é o projeto produtor de água na região.
No Rio de Janeiro, especificamente, são dois projetos: um em Jacarepaguá, na região conhecida como
Lagoinha, perto do Canal das Taxas. Um região onde, quem conhece sabe, a Lagoinha vem morrendo
todos os dias um pouco mais. Então, nós vamos concentrar algumas ações nessa região da Lagoinha.
E, no caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, são três rios que drenam do Maciço da Tijuca para a Lagoa.
Serão feitos alguns trabalhos ali de monitoramento e infraestrutura verde também.
Sobre comunicação e instrumento de gestão, nós lançamos ontem os grupos de trabalho. No dia 20
agora, nós vamos ter o dia inteiro discussão na Uerj, tendo colaboração de várias instituições que
trabalham com diagnósticos e comunicação. Diagnostico é o item cinco dos instrumentos de gestão.
Vamos botar um diagnóstico amplo na rua para conhecer o que não tem sido divulgado para nós
também.
E a comunicação é um programa forte no entorno da Baía de Guanabara. Soltando até metade de
setembro, quatro, cinco, da metade de setembro em diante, já iniciam então os outros três itens ali:
formação de GT; elaboração de termo de referência; e edital na rua também. Ao todo, são quase R$
35 milhões que nós esperamos receber até o final do ano para serem aplicados.
Então, chama atenção que não é um macro programa, mas escritório de projetos é a primeira
parcela que nós vamos receber. Nós estamos estruturando para dois anos um projeto com técnicos
capazes de dar o suporte para tudo isso que a gente viu ali atrás. Elaborar projeto de saneamento, de
rede, fazer projeto de recuperação florestal, projeto de monitoramento e acompanhamento desses
editais que nós lançaremos até o final do ano.
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Assim, a nossa preocupação era ter base para fazer a coisa acontecer, mas depois acompanhar, ter
perna pra acompanhar. A quarta parcela é essa que a gente espera que saia agora em setembro,
outubro, novembro, dezembro; e, possivelmente, aquela que iria para janeiro, nós vamos conseguir
antecipar junto com a sétima.
Fechamos aqui de forma orçamentária também o cronograma físico e financeiro para recebimento
desse recurso. A gente só consegue colocar o edital na rua depois de receber esse valor.
Aqui embaixo eu chamei e fiz um destaque para as ações em andamento. Ou seja, revisão do plano
de bacia: são dois R$ 2 milhões que vão ser investidos dentro desses 17 municípios que integram a
região hidrográfica. Isso é para fazer um plano de bacia robusto mesmo, com um nível de
detalhamento muito grande.
Sobre ações de saneamento, no ano passado, quando nós assumimos, solicitamos muita informação
no âmbito do Inea e da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) com relação ao que existia de
recurso disponível do comitê; encontramos, então, esse valor de R$ 3 milhões que não tinham sido
gastos até então. Aí nós rapidamente mobilizamos os subcomitês, fizemos um acordo onde não
iríamos aprofundar quem precisava de mais ou de menos. Mas era importante que colocássemos as
ações na rua e R$ 500 mil foram então destinados a cada subcomitê para fazer uma proposta de
saneamento em cada região.
No caso, o subcomitê de Jacarepaguá, em vez de pensar em fazer uma ação ali na região da Barra e
Jacarepaguá, tirou como entendimento que precisava apoiar a atualização, a revisão do plano de
saneamento da Cidade do Rio de Janeiro. E aí, as tratativas começaram a ser feitas. Nós chamamos a
Rio-Águas, para entender do interesse dela em fazer a parceria com o comitê. Logo em seguida, pela
Cedae, já está dentro do comitê, e que teria uma interface direta, e Zona Oeste Mais Saneamento
também. Nós fizemos, no final do ano passado, no final de outubro, início de novembro, a reunião
com esses entes dentro da Rio-Águas, mostrando interesse do comitê em aportar R$ 500 mil, e
precisarmos definir qual seria o montante necessário para revisão.
A Rio-Águas, num período de tempo, ela atualizou o que ela tinha já previsto, nos encaminhou um
valor em torno de R$ 950 mil, e nós começamos a pactuar a realização de um termo de cooperação
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onde nós entraríamos com R$ 500 mil, a Rio-Águas entraria com o restante do valor. Isso já foi em
novembro. Na mudança de governo, o Cláudio Dutra sai da Rio-Águas e vai para o Inea e, durante os
três primeiros meses desse ano, a Rio-Águas ficou, praticamente, sem uma presidência. Houve uma
desarticulação muito grande internamente, muita coisa que lá já estava em andamento parou, e nós
chamamos a Rio-Águas de novo em abril, então: “Olha, estamos com dinheiro, queremos fazer. O
plano é importante para a Cidade, então, vamos definir como faz”. E aí, a Rio-Águas conta essa
história, fala da dificuldade financeira, então, que ela se encontra e disse que ia buscar um caminho.
Quando foi agora, início do mês de agosto, nós falamos: “Vamos dar uma definição: ou nós vamos ter
o aporte de recursos lá, ou nós vamos direcionar o recurso em outra atividade”. E aí, já sentindo que
poderia não vingar, nós chamamos o Comitê Guandu, que faz limites com a Baía de Guanabara e
parte da Cidade drena para lá, e conversamos com o Comitê Guandu se ele não poderia vir junto
conosco e aportar a outra parte do recurso necessário para que a gente pudesse fechar a revisão do
plano. Houve a sensibilização do Comitê Gandu, nós agendamos, chamamos a Rio-Águas para a
conversa. Colocamos que não dava para tirar 100% da contrapartida dela. Ela tem que entrar com
alguma contrapartida. Se não agora, meio a meio, pelo menos, dividir em três, e voltaram com esse
compromisso de que até o dia 26 agora, de agosto, nós vamos fazer uma outra reunião, já bem
definitiva, porque entram Rio de Janeiro e Nova Iguaçu nessa discussão.
Nova Iguaçu, pela região do Oeste, também pediu recurso para atualizar o seu plano de saneamento,
e nós chamamos Guandu, para ver se ele também, como drena Nova Iguaçu também, drena para o
Guandu, poderia fazer essa parceria. Então, tudo indica que, no dia 26, a gente consiga fechar isso e
ter, então, clareza agora de como é que vai se dar o aporte para atualização do plano de saneamento.
Por último, ali, também chamei a atenção de um programa de infraestrutura de dados, que é um
programa de que nós carecemos, pela falta de informação que é disponibilizada. Nós não temos
informação para trabalhar, e a gente não quer gastar dinheiro realizando coisa que já está feita, coisa
que já tem dado, mas que, por algum motivo qualquer, esse dado não vem à tona. Então, o programa,
o que está criando é o seguinte: é uma cláusula em que qualquer ente que queria acessar recurso ao
comitê, obrigatoriamente, tem que assinar um termo de cooperação, liberando os dados relativos
àquela área de atuação dele.
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Então, Rio-Águas, se recebeu recurso para o plano de saneamento, agora a Rio-Águas vai ter que
assinar esse termo de cooperação e começar a liberar os dados ao comitê. Se o Estado, se a Cedae,
seja o ente que for, desejar buscar algum recurso aqui, e a gente sabe que tem interesse, vai precisar
assinar esse termo de cooperação, e os dados serem liberados.
Então, são algumas estratégias que nós vamos criando para tentar fazer valer aquilo que é já de
transparência, por lei deixada aí, mas que, de alguma maneira, não ocorre. Fechando o trabalho do
comitê, esses grupos de trabalho que estão em andamento, como apoio à pesquisa e outros, a
proposta é que, agora, passada essa fase dos termos de referência, esses GTs vão se transformar em
fóruns permanentes de articulação de políticas públicas no âmbito desses macroprogramas.
Então, nós vamos passar a mobilizar agora outras secretarias, outras instâncias de governo para um
debate mais permanente de articulação de política pública. Aí, vale para o saneamento, chamar a
saúde, o meio ambiente, a educação ambiental, as políticas sociais, culturais, comunicação.
E assim, eu... Desculpe o tempo, mas é bastante coisa que tem sido buscado, pelo menos, se tentar
fazer. Nesse momento, a gente fecha um pouquinho essa parte do comitê, para dizer, então, a partir
dessa proposta da criação dos fóruns permanentes, que nós acreditamos que não dá para discutir
preservação dos nossos rios, porque, quando falamos preservação dos rios, nós vamos esbarrar
então nos nossos eventos extremos ligados às enchentes, porque, aí, a gente vai ver como tudo tem
a ver. Não cuidamos bem dos nossos rios: quem sofre é quem está, então, no entorno deles.
Nós trouxemos aqui, para nossa reflexão, que é algo que a gente começa já a discutir no âmbito do
comitê, que o papel de comitê não é falar de água, mas é falar de água com educação, é água com
saneamento, é água com ciência, é água com saúde. Então, isso é que faz o comitê executar o seu
papel de uma gestão integradora - lá atrás, estava a gestão compartilhada, descentralizada.
Quando a gente olha para os eventos extremos, seja deslizamento de grande impacto, inundações
bruscas, processos hidrológicos também próximos, a gente fica preocupado, vendo como é que o
comitê se relaciona com isso, porque não estão no âmbito dele 100% dessas ações. Ele precisa
trabalhar em conjunto com a municipalidade, principalmente.
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Então, a grande questão é que, também, falar disso aqui sem entender que isso é consequência, isso
não é o motivo, a consequência está nessa vulnerabilidade socioeconômica, que ela é muito maior do
que a ambiental. Inicialmente, ela gera o problema ambiental, mas, se a gente não ataca esse
problema maior, a gente enxuga o gelo, porque, a cada dia, um novo problema está acontecendo
diante da gente. É a cada dia.
Então, grande desafio para a gente é a fragilidade do gerenciamento dessas áreas sujeitas a
ocorrências de desastre. É fragilidade. Na verdade, não dá para dizer que a gente está fazendo gestão
disso. A gente tem uma gestão pública que está encarando uma fragilidade gigante por não ter se
organizado lá atrás, ou por não ter uma proposta atual, também, de como resolver a situação hoje.
Então, o que hoje a gente vê em vários... A Unesco tem puxado um trabalho fortíssimo sobre cidades
sustentáveis no mundo inteiro. Rio de Janeiro está lá envolvido, de certa forma, mas a gente diz que
os maiores desafios atualmente são a redução da vulnerabilidade e o fortalecimento de políticas
públicas que promovam a sustentabilidade socioambiental.
Usando, talvez, esse foco é que eu acho que é importante... Eu sei que as demais reuniões trouxeram
muito conhecimento, por quem esteve, que nos passou, mas eu queria chamar a atenção é que... Não
sei se isso foi trazido aqui anteriormente, mas diz respeito ao planejamento, porque não é possível a
gente conviver toda hora com isso. A gente fala lá: áreas vulneráveis não param de crescer na
Cidade. Então, temos um problema em Muzema fortíssimo em abril; quatro meses depois, agora,
esse mês, a gente vê de novo deslizamento, nova queda. E ali é quase... Eu peguei só para exemplo:
se for olhar, a gente tem todo mês isso acontecendo.
Então, onde está o problema? Será que o problema está nas áreas vulneráveis que temos? Ou será
que é por que nós deixamos as áreas vulneráveis acontecer todo dia? Nós não vamos parar com a
CPI, não vai acabar nunca, porque nós não temos o planejamento para evitar que a ocupação
desordenada... Às vezes, fazem rapidamente uma ligação com população de baixa renda, mas a gente
que atua muito, na Cidade toda, é desordenada em todos os sentidos. E aí, quem paga o preço é
alguém que não tem habitação decente e que recorre para outras possibilidades e, lógico, é mais
frágil, e o fato ocorre, o problema está ali.
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Eu falo uma questão bem prática no saneamento, Baixada de Jacarepaguá, AP4, em audiências
contínuas, pedindo documentação de rede, onde está, onde não está sob controle das estações de
tratamento, de elevatória, porque nós tínhamos diagnóstico mostrando, levantamento de campo
mostrando vazamento de elevatórias e falta de controle do monitoramento na estação de
tratamento.
Mas, ao mesmo tempo em que a gente apontava isso... “Não, mas o que vai ser resolvido com as
favelas da Cidade?” Enquanto que a área oficial deveria estar sendo resolvida, porque, então, tem
recurso para resolver, se cobra, tem retorno, e o retorno acaba não acontecendo. Então, as lagoas
dessa Cidade, e outras lagoas, completamente poluídas e, aí, o problema o tempo todo está na
ocupação irregular. Não que o foco não tenha que ser dado, lógico que tem que se dar, entretanto, a
gente está... Parece que o peso é muito desigual, e é por isso que a gente fala sobre governança. Na
verdade, o nosso problema não é ter um bom governo ou um mau governo; na verdade, o que a
gente não tem é governança, uma governança que entenda que, na verdade, a gente tem que ter
bons planos, mas eles não podem ficar cada um debaixo do braço com o seu plano, querendo dizer
que tem o melhor plano, porque ele não comunga, não fala, não dialoga com o plano da secretaria
vizinha, que depende completamente dele para dar o sucesso. Ou seja, se essa roda fosse melhor
compreendida, nós, talvez, tivéssemos uma governança nessa Cidade, nesse Estado, diferente, como
a gente já teve há tempo para cá.
Então, a gente quer focar, aqui, nessa questão, porque, se nós não botarmos o dedo nessa ferida, nós
vamos olhar o trecho do rio tal, a encosta no pedaço tal e, daqui a pouco, a gente saiu daqui, e nós
vamos para outro trecho.
Então, a questão está em como fazemos governança nessa Cidade, se ela tem sido feita
verticalmente, se ela tem sido feita horizontalmente, e como é que se dá. No caso aqui, esse é o
modelo para o comitê de bacia, é o que a Lei Federal nº 9433 mostra, e eu diria que é um trabalho
gigante tentar fazer isso. Ela é descentralizada, porque é por bacia hidrográfica, e a gente não vê o
Poder Público trabalhar com essa unidade de planejamento: faz-se um planejamento para o bairro,
para uma região administrativa, enquanto que o problema está na bacia; eu resolvo o problema do
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bairro, mas a montante daquele bairro vai vir a enxurrada e vai jogar tudo por água abaixo, aquilo
que foi feito no bairro aqui embaixo.
Então, ela precisa mudar o olhar dela também. Ela é participativa, porque tem que contemplar os
três segmentos, não adianta eu resolver tudo no gabinete e, depois, apresentar numa audiência, para
dizer que eu estou fazendo a coisa de forma participativa. Ali é a luta, ali é o momento de luta, de
embate, não é o momento de construção conjunta. E a gestão é integrada, porque ela precisa das
diferentes políticas públicas junto também.
Sem isso, ou se tivermos isso, a gente espera ter inclusão, inovação e sustentabilidade, e, aí, a
sustentabilidade vai aparecer para o nosso território, é uma cidade sustentável. Hoje, talvez, o desafio
da redução de riscos de desastre esteja muito associado, mesmo, à questão do planejamento urbano.
O que temos de carência gigante, hoje, falando da Cidade do Rio de Janeiro, é uma carência muito
forte de planejamento urbano. E aí, tem alguns números aqui em cima de mortes em função de
movimentos de desastres de massa, mas a gente diz que, claramente, há um complementariedade
entre o planejamento urbano e a redução de risco, porque a localização de população em áreas
suscetíveis é fator deflagrador dos riscos. Quem aqui talvez não saiba que Jardim Maravilha não
deveria ter sido colocado lá?
São, no mínimo, 30 anos. Minha formação é na área de arquitetura e urbanismo. Eu integro,
inicialmente, no primeiro ano, o IplanRio, agora Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos; dois
anos depois, passo a coordenar o cadastro de favelas aqui do Rio, uma iniciativa de mapear tudo que
era problema dentro da comunidade para fornecer para as instâncias executoras, saber se tinha
equipamento urbano, equipamento comunitário. Ali a gente estava indo, há 30 anos, para o Jardim
Maravilha, para diagnosticar problemas no Jardim Maravilha. E até hoje está ali – a foto é de agora,
abril de 2019 – tudo alagado de novo.
Então o que falta? Por isso, olhando hoje pelo lado do Comitê de Bacia, eu diria que falta isso daqui:
Plano Diretor Municipal que não dialoga com o Plano de Bacia de uma região hidrográfica. O Plano de
Bacia, para a gente poder ter uma noção, conteúdo mínimo, olha o que ele tem que dizer – eu
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coloquei em negrito só três itens aqui: análise de cenário alternativo de crescimento demográfico; de
evolução de atividades produtivas; e de modificações dos padrões de ocupação do solo.
Por que ele tem que observar isso e dizer lá no plano como ocupar, como crescer? Porque depende
de água, tudo depende de água. Para o desenvolvimento econômico de uma região, se não tiver
disponibilidade hídrica, nem agricultura se instala; não tem processo produtivo ali e, possivelmente,
uma população vai depender de uma captação em poço que, por não ter saneamento, vai ter uma
água contaminada, vai ter problema de saúde. Ou seja, o Plano de Bacia é indutor para o crescimento
da cidade.
O Rio de Janeiro não abre a discussão de segurança hídrica, nós estamos achando aqui que temos
água disponível. A nossa água vem de São Paulo, vem do Paraíba do Sul, Santa Cecília transpõe para
o Guandu, o Guandu trata e joga a área para cá.
Em 2015, com o início de uma escassez hídrica, o volume de água que estava descendo pelo Paraíba
do Sul diminuiu ainda muito mais, porque São Paulo, que antes jogava água em Jaguaribe para o
Paraíba do Sul, com a falta de água lá na Cantareira – São Paulo é outra história, os caras podem ser
todos diferentes do Rio de Janeiro, mas os caras trabalham e sabem fazer o negócio –, os caras
falaram: “pô, nossos reservatórios estão todos isolados, tem água aqui e não tem água ali. Como é
que eu vou pegar água de lá e jogar para essa região da cidade aqui? Nós temos que fazer obras de
interligação desses reservatórios”. E eles, em um ano, fizeram a interligação dos reservatórios,
decidiram no peito, pressionando a Agência Nacional de Águas, peitando o Rio de Janeiro; eles foram
lá e botaram.
Em vez de jogar água para o Paraíba do Sul em Jaguaribe, eles fizeram uma canalização invertendo,
tirando água do Paraíba do Sul e jogando para o reservatório Jaguaribe, para interligar depois com
Cantareira lá. Então eles estão bebendo mais água ainda do Paraíba do Sul enquanto o Rio de Janeiro,
região metropolitana, depende radicalmente da água do Paraíba do Sul. Se continuar com a escassez
e eles tirando mais água, o Rio de Janeiro não tem água para beber. Olha aqui o colapso em que entra
esta cidade e esta região metropolitana.
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A gente não abre discussão de segurança hídrica aqui. A Cedae fazia a captação de água no Maciço da
Tijuca há anos e abastecia pequenos bairros no entorno do Maciço por essas captações. Essas
captações foram sendo abandonadas quando a rede do Guandu foi sendo espalhada. É muito mais
fácil agora monitorar um sistema só do que vários sistemas. Entretanto, nós nunca poderíamos ter
abandonado, porque elas são as nossas salvaguardas ali no momento de escassez, abastecimento de
hospitais, escolas, mas se hoje a gente for lá talvez tenha um ou dois pontos que ainda seja possível,
o restante está tudo abandonado.
Olhar um plano de bacia para discutir um planejamento urbano da nossa cidade é fundamental.
Balanço entre disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade,
com identificação de conflitos potenciais. Ou seja: eu estou expandindo a Cidade para uma região que
hoje não tem abastecimento de água. Quando ela cresce, o que ela faz? Ela joga esgoto também. Está
recebendo água, usando água de algum lugar, só que não tem rede. Então, a gente vai discutir depois
o que, com relação à saúde? Não tem o que discutir. Não vai adiantar nada. Então, o plano de bacia
aponta essa disponibilidade e essa demanda. O crescimento deveria ser ordenado por aquilo que o
plano fala.
Proposta para criação de áreas sujeitas à restrição de uso. Não pode. Não é só área de risco, de
encosta íngreme, não: é por que não tem disponibilidade hídrica. Sem disponibilidade hídrica, alguma
coisa de errado vai acontecer. Você vai ter problema de saúde, vai captar uma água que não tem
qualidade. Quem é que abre um poço, vai lá, pega a água, vai analisar e ver se aquela qualidade de
água é boa para sua saúde? “Não, tem que beber água, vou beber água.” Aí, capta água.
Então, esse resumo é para mostrar como é necessário que o nosso planejamento mude. Aí,
destacamos a importância dos governos locais no ordenamento do território e as consequências
dessa gestão na conservação do recurso hídrico. Uma coisa é o que a falta do saneamento e tudo
mais causa na pessoa, e o que a pessoa, pela falta de infraestrutura, acaba causando no meio
ambiente também. Aí, a gente quer falar de proteção de recurso hídrico sem ter saneamento, sem
ter preservação das margens dos rios, área de proteção permanente. Está tudo sendo detonado,
como as encostas e a falta de proteção das áreas verdes, fazendo com que o rio fique assoreado. O
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rio assoreado, quando vem uma chuva forte, entope tudo que é bueiro, alagamento, e as redes
antigas também não dão vazão.
Ou seja, todo esse desenho é um exemplo muito prático do que eu acabei de falar, o que essa falta de
proteção gera. Mas nós temos algumas experiências positivas. Eu peguei um exemplo de São Carlos,
em São Paulo, que fala sobre proteção e recuperação de mananciais. O nosso Plano Diretor chama
atenção vagamente para a importância de proteção, mas ninguém sabe como operacionalizar isso,
não está instalado. O que lá foi feito: a lei de proteção e recuperação de mananciais gera uma política,
que gera programa, que gera ações. Então, olhar a bacia, mas com um olhar – tem um círculo menor
–, o olhar da microbacia. Eu vou lá naquele rio, vejo o problema dele e eu tenho um programa para
dar contar daquele problema que está acontecendo ali.
Outras iniciativas: ICMS ecológico. Às vezes parece que o Rio de Janeiro tem muito dinheiro e não se
preocupa com isso. Para arrecadar esse ICMS ecológico, olhem os itens interessantes: se você faz
proteção de mananciais de abastecimento, 10% – está lá na nota – na composição da fórmula para
validar o aumento do seu ICMS; tratamento de esgoto, 20%; destinação de lixo adequadamente, 20%;
remediação de vazadouros, 5%; áreas de unidade de conservação, 36%; áreas protegidas municipais,
9%. Se a gente vai nessa direção e investe nisso, a municipalidade também está tendo retorno
financeiro, até para manter projetos e ações nessas áreas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, Marcos, rapidinho. Eu pedi para acelerar, mas volta
lá nesse negócio, isso do ICMS ecológico. Falou em dinheiro... A questão é um mecanismo tributário
que possibilita aos municípios receberem maior cota-parte de ICMS, é isso?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Maior cota-parte. Na verdade, acho que 17 estados no país já
implantaram o ICMS ecológico. Na Constituição Federal, com o Imposto de Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), 25% do que é arrecadado deve ser distribuído aos municípios. Então, da
composição dos 25%, ¾ desse valor são de acordo com o valor fiscal adicionado, o valor fiscal da
transação. Um quarto dele, os estados têm autonomia para definir critérios.
Então, os critérios estão na fórmula, aqui embaixo. Exemplo: Cachoeira de Macacu, agora, é o
município com maior arrecadação de ICMS Ecológico, porque ele tem áreas protegidas que, somando,
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dão 45%, é extremamente alto. Então, ele dispara na arrecadação do ICMS Ecológico. Se a gente,
aqui, olhar para isso com mais carinho e puder perceber que a gente pode incentivar qualquer item
desses aqui, que ele cresça na cidade, quando a prefeitura apresenta novas áreas de unidade de
conservação criadas, se lança. Até então, eu tinha “x” lições na cidade: consegui reduzir, encaminhar
isso para o aterro tal... Cada momento que vou demonstrando a melhoria da minha gestão ambiental,
passa a ter retorno no ICMS Ecológico, também.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Quer dizer, se a gente aprovar lá a área de proteção ambiental da
Floresta do Camboatá...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Opa!
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – ... a gente evita a construção do autódromo e ainda pode
aumentar a arrecadação da Cidade.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Isso.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mais um argumento para a gente.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – É isso aí. Boa, não é?
Por último, só queria deixar esse texto aqui, que ele chama a atenção... Assim: a promoção do
desenvolvimento urbano resiliente, diretriz enfatizada nas agendas internacionais que tratam da
redução de riscos de desastres, não é um bom plano para evitar desastres. Não é. Não vai resolver,
não vai adiantar nada. A gente precisa trabalhar, como desenvolvimento urbano resiliente, com
programa de cidade sustentável, onde haja compromisso de todos os setores, não é? Porque, se não
for isso, vamos enxugar gelo.
O governo brasileiro é signatário, não é? Ele aprovou, lá na III Conferência Mundial das Nações Unidas,
a redução de riscos também de desastres. Temos vários programas muito interessantes, muito
legais, bem parrudos, e tal, mas, infelizmente, não consigo ver como a nossa solução. Entendo que
vamos ter que voltar para uma discussão mais embaixo, começar a questionar o que anda sendo
feito com nosso Plano Diretor, o porquê de o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro não ter
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uma linha para falar de água. O Plano Estratégico do Rio de Janeiro não está preocupado com
segurança hídrica para o Rio de Janeiro. Então, que estratégia de desenvolvimento é essa para o Rio
de Janeiro? Não temos alternativa nenhuma para isso lá. Então, a gente tem que voltar, tem que
reconstruir algumas coisas, para a gente gerenciar essa Cidade de maneira melhor, sendo capaz de
evitar, aí, sim, aquilo que não for mais possível de se evitar, a gente ter um bom plano de combate a
esse desastre.
Obrigado. Desculpa o tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nada... Que é isso, Marcos? Eu que peço desculpa para a
gente. Ter essa limitação de tempo é porque a gente precisa terminar estritamente um pouquinho
antes de 4 horas, para dar tempo de a gente chegar no Plenário e votar e estar ali exercendo o papel,
evitando que o prefeito do partido do Tiãozinho faça alguma coisa... Queria agradecer, também, a
presença. Vamos lá.
Deixa te fazer uma pergunta, algumas coisas só sobre a sua apresentação. Depois, passo a palavra
para os demais vereadores aqui.
Só para eu retomar. Existia um plano de bacia, em 2005 – é isso? Mas, aí, não tinha o comitê de bacia
ainda. Esse plano de bacia foi feito por quem, esse de 2005? Pelo microfone, por favor, só para a
gente manter gravado.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Quem provocou a feitura dele foi o Governo do Estado, que
contratou uma empresa, que ele foi feito no mesmo ano em que o comitê estava sendo criado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Então, não houve essa… Nasceu em 2005, o Comitê.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, naquela ...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – E, quando chega o plano de bacia, estava formado, já.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, naquela linha do tempo que você traçou, o
funcionamento do Comitê de Bacia da Baía de Guanabara é mais recente. Não é de 2005?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não, ele é de 2005, só que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, mas não tem estrutura nenhuma ...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Só que de maneira muito capenga, com muita dificuldade,
porque não tinha estrutura para ele funcionar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O marco que você apontou ali foi de dois mil ...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu criei o marco de 2017,
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De 2017. Está bem?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Que, embora tenha tido em 2014 uma tentativa de realizar
uma entidade delegatária, em um ano ela frustou, e nada aconteceu e, aí, houve até o rompimento de
contrato com essa entidade delegatária. Então, 2014 não foi uma boa referência. Em 2017 é que se
inicia mesmo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No momento em que você está falando dos TACs, você
chegou a falar que o PDBG inclui os planos municipais de saneamento. Qual é a relação entre o PDBG
e os planos municipais de saneamento? Não consegui entender, na hora da sua apresentação.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Em 2014 e 2015, o comitê apoiou, com recursos, a feitura de
cinco planos de saneamento no âmbito do Programa de Saneamento Municipal, PSAM, que é outro
nome, talvez, para chamar o próprio PDBG. Então, o Governo do Estado monta o PSAM, ele começa a
realizar obras de saneamento no entorno da Baía de Guanabara, precisava de recursos e buscou, no
comitê, algo em torno de R$ 2 milhões, que foram aplicados em cinco planos de saneamento, e
agora, por essa iniciativa que o Ministério Público vem fazendo, de ver a retomada do PDBG como um
todo, ele então reativa, por meio do PSAM, essas obras antigas que estavam paradas, algumas obras
paradas do PDBG, e aí, acaba criando essa dificuldade mesmo, porque os planos de saneamento
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foram entregues há quatro ou cinco anos, e hoje, voltando a obra só agora nesse momento, muitas
coisas desses planos precisam ser revistas.
Tem essa associação, mas, se não tomar cuidado, as obras serão feitas, o plano não será atualizado e
ele, depois, não vai falar nada com nada... É o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o plano não
tinha metas, o plano da Cidade do Rio de Janeiro, quando foi feito, foi elaborado com um propósito de
captar recursos no Ministério, então, foi feito muito rápido. Todos sabem que foi assim. Era uma
estratégia para não deixar de trazer dinheiro para o Rio de Janeiro, era uma condição ter plano de
saneamento, então, foi feito muito rápido. Entretanto, tem uma fragilidade gigante, não conseguimos
medir nada que tenha sido feito na Cidade com o plano. Fez-se muita coisa na Cidade, entretanto,
olhamos para o plano e não sabemos ali o que fala com que.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Outra coisa: você também falou no TAC do saneamento na
AP-4, e aí, quando você listou, você falou na agência de águas, na Agenersa, na Cedae, mas você não
citou... Não sei se foi esquecimento ou por que não participou: a Rio-Águas e a Zona Oeste Mais não
participaram desse TAC?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não, ainda não tem TAC. A Agenersa capitaneou... O Ministério
Público... Voltando um pouquinho, quando a Prefeitura colocou o edital na rua para fazer a concessão
na AP-4, a Cedae entrou com recurso suspendendo e o Ministério Público voltou atrás e suspendeu o
edital que a Prefeitura ia colocar na rua. Naquele momento, ia se dar início uma discussão com o
Ministério Público. O que a Agenersa fez foi: “Não, eu sou agência reguladora, deixa que eu vou
chamar os entes para a conversa”. Mas, como a situação estava muito delicada entre as duas partes,
chamou-se separadamente. Chamou primeiro a Cedae, deu-se um prazo, em setembro ou outubro,
para que ela apresentasse um plano de metas para a universalização. A Cedae montou para dez
anos, isso foi levado a duas audiências públicas e, a partir do acordo na área oficial, ia ser aberta a
discussão com a Prefeitura na área não formal, porque a competência, no caso atual, da Prefeitura é
fazer saneamento nas favelas da Cidade do Rio de Janeiro, já que, pela concessão dada à Cedae, ela é
que é, na área oficial.
Aí, depois das colaborações dadas na audiência pública, a Agenersa ainda não socializou as mudanças
que ocorreram, e a Prefeitura vem dizendo que, para ela entrar nas áreas informais, precisa rever o
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contrato de concessão, porque o contrato de concessão foi ruim. Para a Prefeitura, foi péssimo, ela
não tem retorno nenhum da arrecadação na área formal para investir na área informal, que,
geralmente... Ela não tem nenhum retorno financeiro, apenas tirou dela a competência de executar
na área formal. Então, aí, me dá a impressão é que a Prefeitura está nesse movimento que a
Rio-Águas colocou de que se inicia um processo de discussão de reestruturação desse repactuar. E o
Ministério Público Federal entende também dessa forma; o estadual, para que possa ser rediscutido
esse termo... Não vai tirar da mão da Cedae, mas deve se adequar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tentar readequar ao convênio.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – ... àquilo que está lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Desculpa perguntar mais algumas coisas ainda sobre
isso, mas você falava num monitoramento qualitativo e quantitativo do próprio comitê, que já tem
alguma coisa adiantada. A pergunta é: esse monitoramento – porque é um monitoramento das águas
–, já tem algum documento pronto que possa ser acessível à CPI, ou algum estudo preliminar que
você acha que possa encaminhar para cá? Como é isso?
Obviamente, o que nos interessa –, embora a gente entenda, cada vez mais, que não dá para tirar o
Município do Rio de uma realidade mais ampla – é uma Câmara de Vereadores do Município,
especialmente nas áreas do município. Aí, a pergunta era saber se tem algum documento, desse
ponto de vista, que você acha que possa encaminhar para a CPI.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu acho que sim, não um documento produzido por nós, mas
nós, agora nos dias 17 e 18 do mês passado, tivemos um encontro com o Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), a Prefeitura, a Cedae, e nos foi, então, nesse encontro, apresentada alguma coisa.
Esse material que foi apresentado lá está super disponível para repassar.
Nós pedimos ao Inea que fizesse por sub-região o mapeamento onde existem seus pontos, suas
estações de monitoramento. Então, ele separou. No nosso caso aqui, Rio de Janeiro, nós vamos
perceber na região de Jacarepaguá, na região Rodrigo de Freitas e na região Oeste. Ali, dá para
perceber onde existe ponto de monitoramento. E, pelo site, o que percebemos é que esse
monitoramento não vem ocorrendo com frequência. Ontem, nós tivemos a nossa plenária. Houve o
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convite ao Inea, de novo, para falar sobre isso, e o representante colocou a dificuldade financeira do
estado e que possivelmente alguns pontos estão sendo desativados, mas esse material está
disponível.
A Prefeitura do Rio basicamente faz o monitoramento na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o que ela
apresentou foi só Lagoa Rodrigo de Freitas. O restante que tem na cidade é o Inea quem realiza.
O nosso caso agora, acredito eu, até o início de outubro... Então, o edital para o Programa de
Monitoramento do Comitê vai para a rua. No início do ano que vem, o programa começa a ser
implementado. Aí, a empresa está contratada. Nós vamos começar a fazer o monitoramento na rua e
ter esses dados para serem disponibilizados.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu só não entendi uma coisa: o município faz o monitoramento da
qualidade da água que chega na casa das pessoas?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não, não. São duas coisas. Uma coisa é o monitoramento no
manancial de captação, lá. Como o nosso vem lá do Paraíba e é tratado na ETA Guandu, então o
monitoramento é à montante dele e, na saída, a Cedae apresenta os resultados da qualidade da água.
Então, para a água tratada, não existe esse monitoramento. No lado leste, lá no Imunana, onde é a
junção de Guapiaçu com Macacu, tem um canal onde a Cedae capta. Assim, a Cedae monitora antes
de a água entrar no canal dela; e, dali, ela joga e bombeia até Laranjal para fazer o tratamento lá.
Portanto, não há, por parte de ninguém, o monitoramento da água tratada. Há, sim, da água bruta, no
rio. Então, o Inea faz o monitoramento em vários pontos dessa região – acho que são 44 pontos na
nossa região hidrográfica – e a Prefeitura faz o monitoramento só da Lagoa Rodrigo de Freitas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pelo que eu entendi é um monitoramento qualitativo e
quantitativo, ou seja...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – É mais qualitativo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que é a qualidade da água no rio. Isso.
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O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Porque quantitativo é saber a vazão de água.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Eu entendi que era isso. Isso não tem, por enquanto,
ainda nada.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Em pouquíssimos pontos temos vazão. Pouquíssimos pontos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ainda nessa estória, vocês apresentaram ali que tem uma
previsão de um plano de drenagem em áreas vulneráveis. Isso referente a esse dinheiro que vai
voltar do que o governo do estado arrestou durante a crise; é um dos projetos que eu acho que está
quase no final, quer dizer, está nas últimas parcelas.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Puxa! Que coisa boa para o que a gente está pensando aqui.
Para o que a gente está pensando, uma necessidade.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Isso aí é importante. É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. Se você puder falar um pouquinho para a gente...
Parece-me ser algo muito importante – se a gente está pensando em o município ter que enfrentar,
por exemplo, a situação das cheias e enchentes com base no temporal – ter algum tipo de
diagnóstico de drenagem nessas áreas vulneráveis, inclusive pensar um plano para essas áreas.
Ou seja, na verdade, o município teria muito interesse – ou, pelo menos, deveria ter muito interesse –
em contribuir para a construção desse plano. E que esse plano terminasse, para que a gente pudesse
executar obras e questões desse plano, ou estou... Porque olhei, falei: “Caramba! Era tudo o que a
gente queria a esta altura do campeonato”.
Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Vi que, como ele é... Digo, não tem ainda nenhum tipo...
Não está naquela lista que você falou que já está na rua etc. Entendi, está muito inicial. Mas se eu
entendi, como professor de história, lendo uma tabela e tal, me pareceu ser algo muito importante
para o escopo desta CPI, não é?
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O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Sim. Aquilo que vai ser feito, lógico, depende da ordem de
grandeza de cada macroprograma. Talvez, olhando hoje com mais cuidado, a gente diga que merecia
um aporte de recurso maior em determinadas rubricas. Entretanto, temos uma lei que é draconiana,
porque não existe em lugar nenhum mais do país; é aqui.
O Rio de Janeiro conseguiu aprovar uma lei que pega 70% do que é arrecadado no âmbito da bacia e
obriga o comitê a gastar em saneamento. Isso é um absurdo tão forte, porque não é competência do
comitê fazer saneamento. E o comitê, que arrecada um recurso pequeno para poder promover uma
série de outras ações, fica com 70% do seu recurso gravado para isso. Então, quando a gente tem
que, depois, fazer a divisão, as ações que poderíamos fazer de complementação para emparceirar
com outra instituição e fazer um trabalho maior, o recurso sempre é muito pequeno.
Então, ali, quando decidimos que era um item prioritário, era importante a drenagem e a questão de
resíduo com o recurso que tinha, percebemos que era necessário identificar algumas áreas em cada
subcomitê, para que a gente pudesse fazer o projeto piloto. Porque não dá para concentrar, também,
todo o recurso, que é pequeno, só no Rio de Janeiro.
Então, todos os seis subcomitês identificarão suas áreas vulneráveis e vamos tentar fazer com que
haja uma composição para esse edital. É um edital, sempre vai trabalhar por lote, porque é um edital
único para a região hidrográfica tal, para a bacia tal... E, aí, a gente ainda não tem esse levantamento
e essa definição de prioridade.
O que a gente tem tentado fazer forte é: falando com os subcomitês e os membros, cada GT está
chamando as suas prefeituras locais para também levantar: “Você já tem um plano que identifica
áreas prioritárias para investimento? Traga para cá, a gente não quer perder tempo para inventar
nada”.
Então, é isso que vai acontecer, como está ocorrendo nos outros, entendeu?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí, talvez, a pergunta final sobre a tua apresentação –
porque depois tem um montão de outras perguntas aqui que a gente vai organizando. Você contou
para a gente aqui que a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a integrar o comitê da bacia da Baía de
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Guanabara ontem. Significa que a Prefeitura do Rio de Janeiro é um desses entes que acabou por
dificultar o acesso à informação ao comitê desde a sua formação?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não, ele é... Aí vamos falar por alguns momentos, não é?
Ao longo dessa história toda do comitê, a Prefeitura do Rio de Janeiro já esteve dentro dele em vários
momentos. Ela... Quando houve a mudança de governo para o Governo atual, a Prefeitura atual,
houve mudança, e até a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac) desapareceu. Dentro
da Smac, havia uma Coordenadoria de Recursos Hídricos. Essa Coordenadoria de Recursos Hídricos
chegou a ser... o representante da Prefeitura chegou a ser presidente do Comitê Baía de Guanabara, o
Alexandre De Bonis, que faleceu alguns anos atrás – ele foi da Rio-Águas também –; e a Suzana
Barros, que trabalhava com ele, chegou a ser coordenadora do subcomitê de Jacarepaguá.
Mas, na gestão atual, quando a Smac desaparece, aí a Prefeitura se ausenta então do Comitê. Há uns
dois meses, eu comecei a tentar procurar a Prefeitura nesse sentido muito forte. Ela estava com dois
representantes, um da Rio-Águas, em Jacarepaguá, e um da SMAC, antes de voltar a SMAC, lá em
Rodrigo de Freitas. Agora o Secretário Marcelo entendeu que era importante. Fizemos umas três
reuniões com ele tentando mostrar a importância de a Secretaria voltar a estar no Comitê de Baía de
Guanabara, até pelo momento, porque senão, daqui a pouco, o Rio de Janeiro passa batido e não
recebe recurso nenhum porque não está envolvido na discussão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quem está representando a Prefeitura é a SMAC…
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – É o Secretário Marcelo, que ontem encaminhou Paulo… Não
recordo o nome dele, é um assessor dele.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Da própria Secretaria?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – É um assessor dele.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Tomás me informa aqui que é a pessoa que está nos
acompanhando no GT que visita as áreas atingidas pelas chuvas.
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Só outra dúvida que eu fiquei também, aí eu passo a palavra. Qual é a origem dos recursos que o
Comitê recebe? Só para eu entender.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Talvez aqui tenha 300 ml de água neste copo, a capacidade
do copo; a garrafinha de água, 500 ml talvez. Podemos pagar R$ 4,00 por ela, em alguns lugares é
R$ 5,00, em outros é R$ 3,00. Vou tirar por R$ 5,00 para ficar mais…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para ficar mais fácil a conta.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Isso. Eu pago em 500 ml, metade de um litro, R$ 5,00. A lei
criou cinco instrumentos de gestão para política de recursos hídricos. É o Plano de Bacia, é um
instrumento chamado enquadramento do rio em trechos, ou seja, um trecho muito ruim, classe 4,
você tem que fazer um trabalho forte para trazê-lo para classe 3, classe 2, tentando fazer com que a
qualidade da água do rio cada vez melhore. Então, esse é um trabalho no território que drena para
dentro do rio, enquadrar o rio.
A outorga é o direito do uso. Então, a União, no âmbito federal, e o Estado, no estadual, é que têm o
domínio das águas. Antes eram de propriedade particular. Se a nascente estivesse no meu terreno,
ninguém entra e ninguém bebe daquela água. Eu podia fazer um açude lá dentro e a água era só para
em mim.
Em 1997, muda, domínio público; aí, outorga, você tem que ter, não pode abrir o poço, não pode botar
uma mangueira no rio e puxar água, outorga. Quando dá a outorga, você define qual é a metragem
cúbica que você quer e precisa. Quando isso é definido na outorga e ela é concedida, a partir de uma
metragem x, 36 mil litros/segundo, ele paga pela água que consome por metro cúbico. Ele paga R$
0,04 por metro cúbico. Eu pago R$ 5,00 por meio litro. Ele que está captando paga R$ 0,04 por mil
litros. Então, é uma discussão fortíssima no sistema todo, no Rio de Janeiro. Porque, quando você tem
a outorga, quem é outorgado? É voluntariamente, eu é que vou ao Inea e me cadastro. Eu posso
estar há anos captando água e ninguém sabe. Outorga, cobrança, o valor vai para a conta do Comitê.
Esse dinheiro todo que está ali é um dinheiro acumulado, que ele não gastou, porque não tinha uma
entidade delegatária e não conseguiu operacionalizar. Mas há uma arrecadação, uma estimativa de
que o Comitê de Baía de Guanabara arrecade cerca de R$ 8 milhões por ano. Que não é nada, se você
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pegar 70% disso direto para saneamento. Aí você não faz nada com R$ 4 milhões em saneamento e
evita fazer em outras coisas que poderiam ser importantes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cinco, quer alguma pergunta, alguma fala? Tiãozinho, a hora
que você quiser.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – São várias questões, dá vontade de falar bastante.
Primeiro, quero só esclarecer, eu fiz uma confusão com relação ao programa de vigilância da
qualidade da água para consumo humano, que é feito pela Vigilância Sanitária do Município. É porque,
na hora em que o senhor falou, eu me assustei, porque eu consegui aprovar uma lei em dezembro de
2016, que obriga a divulgação desses dados.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Da vigilância?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Da Vigilância. Até entrei aqui no site para verificar se eles
continuam existindo e se eles estão divulgando. Continua existindo, eu consegui aprovar a lei em
dezembro de 2016. A divulgação começa justamente em abril de 2017. E está até aqui, já tem dois
relatórios de 2019 publicados aqui no site da Secretaria. Só para esclarecer essa questão.
Eu queria também te oferecer o livro que foi produzido. Desde 2015, com a crise hídrica em São
Paulo, eu criei aqui, na Câmara, a Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico e nós realizamos, em
dezembro de 2015, o Seminário Internacional sobre o Colapso Hídrico que resultou nessa publicação
da nossa comissão. Se mais alguém quiser, tem outros exemplares aqui e tem mais lá no gabinete
também. Quem quiser pegar é só passar lá no gabinete.
Com relação ao nosso debate aqui, eu não quero tomar muito tempo. Só tem uma questão para mim
que tem sido uma obsessão minha quando a gente discute a questão da segurança hídrica do Rio de
Janeiro, que é o depósito de escória da Companhia Siderúrgica Nacional. Pelo que eu estou
entendendo, isso não é objeto desse Comitê de Bacia, seria do Comitê de Bacia do Guandu, mas é o
abastecimento da nossa cidade. Eu inquiri o presidente da Cedae a respeito do risco, ele minimizou o
risco aqui, mas a gente tem relatos, por exemplo, que o depósito de escória da CSN deveria ficar pelo
menos a 100m do Rio Paraíba. E tem locais onde está a 15m do Rio Paraíba. Parece que houve um
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TAC para manter a escória até no máximo 4m de altura e a gente recebeu denúncia que tem
montanhas de escória com quase 20m de altura. Eu queria que o senhor falasse se vocês tem essa
preocupação, como é que vocês estão vendo essa questão da montanha de escória da CSN. Se há
outro risco grave pra gente identificar e tentar trabalhar, mesmo que não seja da área do Município
do Rio de Janeiro.
E a outra questão, que eu tenho perguntado para todas as instituições que passam aqui pela CPI, é se
há hoje algum grupo de trabalho, comissão etc. para estudar especificamente os impactos do
aquecimento global na área afetada, no caso, na Bacia da Baía de Guanabara. Se vocês possuem
algum trabalho específico nessa direção.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Dizer assim, quais são as iniciativas que a gente está fazendo.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Desculpa, só antes de você concluir, é que eu esqueci de falar
também, que é importante, eu tenho sempre chamado atenção disso, que boa parte dos problemas
do Rio de Janeiro, é que a gente não tem política habitacional na nossa cidade. É um vácuo da política
habitacional. A gente conseguiu aprovar agora em maio deste ano, uma lei que estabelece as
diretrizes para a Prefeitura fazer o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social. A Prefeitura já
nomeou o grupo de trabalho para discutir o plano e ela tem o prazo até maio do ano que vem para
apresentar o plano. Senão vai cometer crime de responsabilidade, porque foi aprovada uma lei que
dá esse prazo. Eu também tenho utilizado esse espaço para divulgar essa lei para que a gente possa
cobrar do Poder Público Municipal. Porque eu não quero chamar o Ministério público para acionar o
Prefeito, quero que o Prefeito faça o plano municipal. Mas vamos acionar o Ministério Público se o
Prefeito não cumprir a lei.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Até me deixa falar sobre esse ponto primeiramente, porque
cada diretor que está nessa diretoria do comitê vem de um subcomitê. E, nesse caso, eu fui eleito lá
na Baixada em Jacarepaguá, representando esse subcomitê na diretoria. E ali depois que eu acessei a
presidência. Como a minha origem é desse subcomitê, eu falo com mais propriedade dele em função
das reuniões que lá eu também participo. Nesse caso, lá, há uma tentativa muito forte de trazer
habitação pra dentro desse subcomitê. Que o entendimento desse diálogo que é necessário sobre a
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ocupação das margens dos rios, das encostas e tal, sem discutir habitação, a gente está lá de novo
enxugando gelo.
Então, eu faria até um pedido, se houver o conhecimento de que grupo é esse, se já foi montado, se
tem sido feito algum diálogo já sobre o tema, a gente gostaria de fazer um convite para eles
integrarem. Sei que talvez o Oeste também tenha representantes aqui que possuem interesse de
poder, a vertente que ainda pega aqui o trecho da Cidade do Rio de Janeiro, seria importante a gente
fazer o convite para integrar também a discussão nossa. Então, eu acho muito providencial a sua
fala.
Com relação à questão lá da CSN, o que estamos fazendo, o Comitê Baía de Guanabara vem dizendo,
dentro do sistema de recursos hídrico do estado, que ele não é um comitê isolado, que, embora ele
não seja um comitê que diretamente ali ele recebe ali a água do Paraíba... Porque nós temos quatro
comitês diretamente ligados: Piabanha, Rio Dois Rios, Médio Paraíba do Sul e Baixo Paraíba do Sul...
Diretamente ligados e dependem diretamente do... Mas o Guandu depende completamente, então, do
Paraíba. E aí, o Rio de Janeiro depende do Guandu? Não. Depende do Paraíba.
Então, eu já tive iniciativa de, por duas vezes, ir ao Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul) , que é o comitê integrador do Paraíba do Sul. O Ceivap é composto por
representantes de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro e, atualmente, a presidência do Ceivap é do Inea.
Então, é o Estado do Rio de Janeiro que é a presidência, e a gente vem tentando fazer um trabalho,
que nós temos um fórum de comitês do Estado do Rio. Os presidentes se reúnem todo mês, e a
gente discute questões que são comuns a nós todos do Estado. E uma das questões que a gente
coloca ali é a segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro, e que a gente precisa estar presente no
Ceivap com outra fala, com outra postura lá também.
Então, o Comitê Baía de Guanabara está aqui na ponta, mas está lá começando a discutir dentro do
Ceivap.
A segunda tentativa agora, então, é aproximar o Guandu do Baía de Guanabara, começar a planejar
de forma conjunta, que a gente, inclusive, diz que a cobrança que gera o recurso, ela não é só pela
captação de água, é pelo lançamento também, só que nós não implantamos ainda a cobrança por
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lançamento. Talvez com certo cuidado, porque talvez fosse falir a Cedae, por conta do lançamento
que é feito sem o destino adequado.
Mas essa é uma discussão que a gente leva para o Guandu, embora o Baía de Guanabara não receba,
porque a captação não está na região hidrográfica, só que ela recebe todo o esgoto do Guandu aqui.
Tudo que está lá, sendo gerado de água lá, está sendo despejado aqui para a gente também. Água
versus esgoto, ou seja, gerou água, gerou esgoto.
Então, a água que é gerada lá e vem para cá se transforma em esgoto aqui. E aí, o Guandu teria que
pagar a nós algo, para minimizar o impacto do lançamento do esgoto não tratado na região. E aí,
essa relação começa a se inverter em termos de arrecadação e de investimento aqui na Baía de
Guanabara.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí, talvez fizesse sentido o recurso para o saneamento.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Isso.
Essas aproximações, elas não são muito fáceis, porque elas são aproximações políticas mesmo. Os
espaços estão consolidados. As negociações estão feitas. E agora, é um novo ente que chega, e o que
está querendo, por que está vindo, como é que vai fazer?
Então, nós não botamos o dedo, como comitê diretamente, nesse caso da CSN, mas quem está, que
provocou toda a denúncia lá, é uma instituição do Comitê Baía de Guanabara. Está até na presidência
aqui.
Então, está lá o coordenador da câmara técnica e institucional do Baía de Guanabara, que faz todo o
acompanhamento do processo relativo ao que vem ocorrendo lá, pela preocupação do que vamos
sofrer aqui, caso haja o problema do Paraíba, que vai impactar no Guandu e vai impactar aqui na
região.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando você voltar a falar, se puder falar um pouquinho
mais perto do microfone, porque, senão, a gente vai ter que aumentar muito... É só porque o pessoal
depois ouve a gravação para poder transcrever taquigraficamente as falas.
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Eu já perguntei sobre a Prefeitura, mas queria fazer pergunta mais direta.
Ah, desculpe...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Grupo específico dentro do comitê, não. Não tem ainda
formado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, já ficou a dica do nobre Vereador.
O Cinco vai reivindicar para ir lá às reuniões, e vão lá...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu penso que o Legislativo, ele tem que estar presente dentro
do comitê. Então, vamos conversar....
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu fiquei surpreso recentemente, porque eu fui convidado essa
semana pelo Sindicato dos Bancários para discutir a Floresta do Camboatá. Aí eu vi que o Sindicato
dos Bancários criou uma secretaria de meio ambiente dentro da direção do Sindicato.
Eu já não sei se é antiga ou se é nova, mas isso é uma demanda importante, que as associações, os
sindicatos, as organizações procurem criar suas secretarias para discutir isso que é um tema
fundamental.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há previsão de cadeira para o legislativo ou há possibilidade,
podendo não ter previsão, de se regulamentar isso nos comitês?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Ele faz a distinção dos segmentos, que se chama Poder
Público. Ele não define Poder Público se é executivo, legislativo ou judiciário. É Poder Público. No caso,
há duas vagas para o federal, um titular e um suplente, quatro vagas para o estadual, duas titulares
e duas suplentes.
E, depois, no nível municipal, existem vagas para todos os municípios e aí onde não há uma cadeira
ocupada pela Prefeitura, nunca houve essa colocação lá. Mas nunca também houve dizendo que não
seria possível ser ocupado pelo ente legislativo.
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Então, de qualquer forma...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De qualquer forma, é estranho o município estar ocupando a
cadeira pelo Executivo, o Legislativo também ocupar do mesmo município, prejudica outros
municípios que ficariam sem poder ocupar as cadeiras.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Mas na suplência, por exemplo, poderia. Não iria prejudicar.
Agora, só pegando a sua fala, a Regiane está aqui, a gente tem pedido a ajuda dela para...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Prazer.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Para nos ajudar na seguinte direção: o fórum fluminense de
comitês de bacia reúne os nove comitês, entende da importância forte da aproximação com o
Legislativo. Principalmente porque também mais recentemente, algumas leis estaduais começam a
serem projetos de leis apresentados com o interesse de mexer no dinheiro do Fundo Estadual de
Recurso Hídrico.
Recentemente, a gente teve aí um diálogo forte, acalorado lá na Assembleia com relação a um
projeto de lei que gostaria de pegar 15% do recurso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FUNDRHI) para aplicar em recuperação florestal. A gente falou que se já tem uma lei de 70% para
saneamento, pega 15% para o florestal. E, obrigatoriamente, a gente também que dar, eu esqueci de
falar, 10% do que é arrecadado vai para o Inea, que é o órgão gestor. Então, 70% com mais 10% dá
80%, com mais 15% resulta em 95%, o comitê ficaria com 5% da arrecadação para fazer o trabalho
dele.
Então, a gente foi lá, conversou, explicou. E há um momento nosso agora, é o movimento de
mobilização na Assembleia para que haja apresentação do trabalho, do papel com atribuição do
Comitê. Porque pode até se tentar, como é lei, a lei diz que é o recurso arrecadado é o Comitê que
decide pelo plano de bacia, a lei vai ficar inconstitucional, também se for aprovado.
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Então, no âmbito municipal, a gente conversando aí, eu falando com a Regiane, eu falava: a gente tem
que fazer o mesmo trabalho na Câmara dos Vereadores aqui. E a gente precisa de alguém que queira
encabeçar isso, queira puxar isso, porque é um movimento que é ilimitado.
São ações e projetos de lei ligados à área de educação, que trabalha educação ambiental voltada para
recurso hídrico. São ações culturais dentro da cidade que promovem a proteção do recurso hídrico. É
a questão do ambiente em todas as políticas públicas. E a gente está precisando de o Legislativo
chegar junto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Saiba que certamente você tem parceiros aqui na CPI e no
mandato depois que a gente possa pensar como a gente faz essa articulação.
Deixa eu acelerar um pouquinho nas perguntas, senão a gente não vai chegar lá nos finalmente.
Especificamente, Marcos, com relação à administração atual da Prefeitura, você já falou um
pouquinho sobre se esteve ou não esteve quando sumiu... A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMAC) se tornou um problema a mais. Como é que foi a relação do comitê para conseguir
informações e documentos da Prefeitura e dos projetos que estão sendo elaborados pelos órgãos da
Prefeitura na atual gestão municipal?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – A maneira como a gente faz e usa, eu diria que é sempre
ganhando primeiramente os técnicos dos órgãos. Porque na ponta, quando vai lá e ocupa uma
cadeira no subcomitê, quem vai é o técnico. É uma pessoa de carreira, uma pessoa que conhece, se
dedica. Então, quando a gente faz esse caminho, esse caminho geralmente dá certo. O que esbarra é
quando você precisa, então, oficializar, ou seja, pelo volume de informação, ou seja, sobre
determinadas informações, então ela extrapola a decisão daquele técnico e aí precisa vir de uma
instância maior.
Então, isso ocorre, não é só nível municipal, é estadual, é a Cedae, são todos os órgãos que, ao
declararem que aquelas informações são, de certa forma confidenciais, porque, na questão da
concessionária, são informações que podem trazer uma dificuldade amanhã para ela numa
concorrência. Ali, é estratégico. É uma informação estratégica. Ou é uma informação estratégica
também porque pode fazer com que alguém que tenha interesse em furtar água – furtar esgoto
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ninguém vai furtar, não é? Mas talvez a rede de esgoto pudesse ser disponibilizada, mas acaba não
vindo. Então, a água vai saber onde tem a canalização, o tronco, pode furtar... Então, a cada momento
em que há uma formação maior sendo necessária, essa dificuldade aparece.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, de qualquer forma, a gente está aqui discutindo que é
ruim que a Prefeitura do Rio, do ponto de vista, no momento das decisões políticas, de maior volume,
não esteja contribuindo, independente de que outros não fazem. Esperamos e aqui está uma questão
importante.
O Comitê tem atuado em conjunto com órgãos da Prefeitura e do Estado, mas essa atuação ela é no
planejamento das ações ou a prática tem sido de que o Comitê acaba, no máximo, sendo consultado
posteriormente? Como é que se dá essa atuação conjunta no planejamento das ações das prefeituras
e do Estado?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu diria que a gente vem por parte conquistando os espaços,
não é? Aí, o que eu posso falar é dessa gestão, então, para cá. Anteriormente, com as dificuldades
inerentes de cada momento, poderia-se dizer que o motivo dessa aproximação foi difícil por vários
motivos. Nesse momento, de maio do ano passado para cá, o que a gente tirou de entendimento
dentro do Comitê é de que o foco é na parceria. Então, eu diria... Ontem, eu recebi, ao sair da reunião –
começou a reunião às 14 horas e terminou às 19 horas – e alguém mandou assim: “Puxa vida, que
momento diferente!” Eles estavam lá, não é? A Maria Lobo ali estava lá também. E a pessoa falou:
“Que reunião diferente! Não teve uma gritaria! Não teve um confronto!” Eu falei: “Não, a gente está
amadurecendo”, foi a resposta que eu dei, “A gente está amadurecendo”. Porque a gente pode ser
contra e a gente pode questionar tudo. A gente só não pode baixar o nível para evitar que a não
informação, a não chegada da informação, seja dita que é por minha culpa. Então, eu preciso
demonstrar que a culpa não é minha. Então, eu vou engolir a seco determinadas coisas, mas eu vou
manter uma postura da solicitação, da troca e tal.
Então, o que a gente vem fazendo é abrindo um diálogo e mostrando que papel de comitê não é
fazer reunião e decidir as suas coisas ali, tentar ver onde que arruma dinheiro para fazer. Comitê, por
lei, é a instância da gestão compartilhada. Mudou o formato. Até 1997, o Governo decidiu que queria
fazer e a população pleiteava, através das suas instâncias legais, a maneira de tentar saber o que
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acontecia e tentar dizer o que era bom para ela também. Em 1997, com a Lei nº 9.433, diz-se assim:
“Acabou, agora

não é mais o Governo”. Ele não perde o seu poder de órgão gestor, continua.

Nenhuma outra instituição vai assumir esse papel. Entretanto, agora a gestão se dá de forma
compartilhada e eu não posso fazer gestão se eu não sentar para planejar junto. E é esse o momento
que eu acho que o Comitê está passando, de tentar falar de maneira muito consistente de que esse é
o papel do comitê, porque senão, fica o comitê aqui discutindo, discutindo, discutindo, e lá, depois, não
se fica sabendo que tem uma barragem já com projeto todo pronto para ser colocado no Guapiaçu.
Aí, na hora em que o Estado trouxe a barragem, “Ah, o movimento social levantou lá, os produtores
rurais todos invadiram lá o auditório e não deixaram o projeto avançar”. Aí, gastou-se dinheiro com
projeto, criou-se esse mal-estar gigante, e a população que precisa de água do lado leste continua
sem água. Então, não é esse mais o modelo que a gente tem que seguir.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Mas eu estou entendendo por esse exemplo do
Guapiaçu, que aquilo que tem sido a relação do Poder Público com o Comitê, portanto, não é o que se
espera, que é a ideia de, por exemplo, discutir inclusive o planejamento das intervenções. O que tem
acontecido muitas vezes é no máximo isso: ou o Comitê está sabendo por outro caminho, ou porque
o movimento levou, e aí, o órgão público está lá no Comitê também. Mas, a questão da ação da...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu diria, Tarcísio, que talvez ainda não se tenha compreendido
bem o que há mais de 20 anos foi defendido nessa lei. Não se entendeu. Ou não se entende porque é
favorável, é interessante não dividir, porque dividir significa dividir poder, e aí ninguém quer. Então,
fazer uma gestão compartilhada não é oferecido, é conquistado. E eu digo que o Comitê está
conquistando esse espaço. Só que tem que saber conquistar também, porque senão ele mesmo dá o
tiro no pé dele quando, muito afoito e querendo resolver tudo de uma vez, a gente sabe que não vai
resolver. A gente sabe que muita coisa ainda vai ter quer ser um pouco na pressão que tem que
executar. Por isso, o Comitê hoje – eu digo assim – tem um parceiro muito forte, que é o Ministério
Público, mas com outra postura também. O Ministério Público não é mais o ente que vem para
querer dar a pancada no infrator. O exemplo é Imunana-Laranjal, fragilidades na licença operacional,
renovação. A Cedae deixando de fazer determinados... O Ministério Público nos procurou e falou: “Na
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decisão da juíza, a juíza ouvindo o Ministério Público, coloca que as ações corretivas deveriam ser
apresentadas e validadas pelo Comitê de Bacia”. Olhe o empoderamento que o Comitê tomou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, é importante.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – E aí, o recurso foi: “E se o Comitê não concordar?” Aí, a juíza
falou: “Pelo amor de Deus. Você já está pressupondo que ele não vai concordar, então faça uma
proposta com a qual ele concorde”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não é isso? Então, aí, a coisa começa a inverter o processo. E
aí, a gente começa a sentar, e quem são os infratores sentaram dentro do Comitê para dialogar com
o Comitê aquilo que precisa ser feito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcos, na sua opinião, como é que o Comitê pode contribuir
com essa discussão da questão das enchentes? Já há algum diálogo, por exemplo, com a Prefeitura
sobre as enchentes do Município? Há alguma... Como é que você acha, são duas coisas, ou seja, como
é que você acha que pode contribuir com esse debate e, por outro lado, se já há ou houve alguma
coisa, algum grupo de trabalho (GT), alguma questão que possa pensar, que esteja pensando isso? A
Prefeitura procurou o Comitê em algum momento? O Comitê pensou em alguma proposta concreta
com relação a isso, geral, sobre a relação entre o Comitê e a questão das enchentes?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu vejo, Tarcísio, assim: sempre o Comitê procurando, sempre
o Comitê cutucando, sempre o Comitê provocando. Dificilmente o ente público vem ao Comitê para
abrir um determinado diálogo. Isso é em qualquer instância e em qualquer município, não é o caso só
do Rio de Janeiro. Então, é o Comitê percebendo a fragilidade dos processos de planejamento de
intervenção, é o Comitê se aproximando e chamando para conversar e tal.
Eu diria que, especificamente à enchente, o Comitê não fez essa provocação. Então, por isso, ele vem
acompanhando mais à distância o que vem acontecendo, mas eu diria que esta aproximação, que
talvez hoje aqui também já esteja se dando, ela, lógico, volta-se daqui com outro olhar. Outra
provocação feita para que o Comitê também se junte a esse movimento e também colabore naquilo
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que ele pode fazer. Eu diria o que ele pode fazer. Ah, com certeza! Ali, parte de um recurso que está
lá já está até carimbado para uma ação de plano para área vulnerável.
Então, que área mais interessante é essa? Agora já não é, talvez, o subcomitê... Aquela instituição,
com a outra que está ali dentro conversando. Talvez seja interessante estar conversando aqui,
também.
A gente tem chamado... Existe um representante da Rio-Águas dentro. Nós pedimos à Rio-Águas que
fizesse uma apresentação sobre o plano de drenagem. Embora o comitê vá aportar recurso para o
plano de saneamento, mas é só modalidade água e esgoto, drenagem está fora e resíduo também.
Até porque resíduo foi feito pela Comlurb e a drenagem pela Rio-Águas depois de água e esgoto.
Então, ele ainda, se não me engano, está vencendo esse ano o prazo, eu acho, mas ainda...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele é um mistério. A gente só vê o documento baseado nele,
não o vê, você não tem ideia. Nem o TCM. Você chegou a ter acesso ao plano inteiro? Pois é!
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Por isso que eu pedi para que fosse lá...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós recebemos. A gente vai te passar depois o plano, o
mistério.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Agradeço.
Nós fizemos o pedido para fazer essa apresentação, só que entramos, também, nessa virada tão
grande dos macros programas de termos referentes e tudo mais, que as nossas pautas têm sido
muito focadas nesses pontos. Mas nós queremos retomar essa discussão e, no caso específico da
drenagem, há uma discussão forte – de novo, não por que não haja em outros subcomitês, mas
Jacarepaguá tem aberto uma discussão sobre o modelo de solução para drenagem que é adotado
pelo Poder Público quando faz retificação de tudo que é rio dentro da cidade, acabando com uma
faixa marginal capaz de trazer proteção para o próprio rio, são pavimentados completamente, e as
áreas de faixa marginal e ocupada depois. Jacarepaguá... Nós temos uma advogada que fez essa
denúncia na região de Jacarepaguá, onde a maioria dos rios está retificado, e ela fotografou vários
rios, mostrando que as áreas que deveriam ser protegidas da faixa marginal, por terem sido
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pavimentadas, se transformaram em estacionamentos. E, aí, se tentou descobrir, entender quem
eram os proprietários e não sei dizer quem são os proprietários.
Então, assim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pergunta incômoda, não é?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Então, esse é um exemplo, mas é uma decisão técnica que eu
diria de alguns bons anos atrás e que no mundo inteiro isso já caiu. A gente, aqui, está pavimentando
em vez de renaturalizar. E a gente vai, daqui a pouco, gastar dinheiro. Nós vamos ter que quebrar
esse concreto todo que está aí para poder plantar, porque a gente está percebendo que a inundação
se dá pela pavimentação, que não deixa escoar, e a galeria, que antes era de “x” metros, agora virou
de 2 metros, virou um canal, e, aí, não tem área para drenar e, quando cai tudo dentro dali, não tem a
capacidade de absorver, extrapola tudo e é jogado tudo para fora.
Complicado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acabei prestando atenção na tua fala, perdi a minha
sequência.
Você é representante do subcomitê? Do comitê? Não é só para... É porque, normalmente, quem só
visita... Mas você pode falar como alguém que faz parte do Comitê. Pode se identificar e falar, não
tem problema. Como você faz parte do comitê, não sei, você que sabe.
Considerando que em grande parte da cidade o sistema separador – drenagem e esgoto – é
inexistente ou subdimensionado, ou inadequado, o que, por vezes, resulta em despejo de esgoto sem
tratamento em rios e canais, como é que se dá a atuação do Comitê de Bacia na fiscalização, na
implantação, no acompanhamento dos novos sistemas, para que garantam a separação absoluta e a
regularização das redes de esgotamento sanitário?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu vou falar nos ambientes que essa discussão é mais
acalorada e veio à tona. Falar aqui da Cidade do Rio de Janeiro, porque se a gente for fala da Baixada,
nem a discussão acontece, não é? Nem acontece, quando eu falo, é no sentido de ser trazido à
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público. Então, não se traz a público e a discussão fica prejudicada, e aí só fica na reivindicação. No
caso aqui do Rio, por conta dessa provocação que o Ministério Público acabou fazendo junto da Cedae
e da Prefeitura.
Então algumas informações começam a aparecer, e a discussão, que hoje é forte no nível da Região
Metropolitana, é uma alternativa que já foi feita na Região dos Lagos, em Friburgo, aqui falando da
região mais próxima, que é a questão da captação em tempo seco. Essa é uma modalidade de
captação de esgoto que vem sendo defendida por alguns técnicos, entendendo que dificilmente você
vai conseguir, em curto período de tempo, fazer essa universalização do saneamento, respeitando o
separador absoluto ali, porque grande parte das galerias de drenagem já está recebendo realmente
esgoto, o que acontece é que recebem então de maneira errada, porque a drenagem ali não está
ligada a nenhuma estação de tratamento, então ele cai direto dentro do rio.
A captação em tempo seco, em períodos que não chove e que o esgoto cai na rede de drenagem, ele
ali é desviado para a estação de tratamento. Quando há o período de chuvas, aí muita água cai, desce,
aí dilui o esgoto que está ali, e ele é desviado para o curso d’água, ou para uma lagoa, ou para o
oceano. Então ele minimiza, vamos dizer assim, o impacto, mas ele é uma alternativa que ainda é
muito preocupante, porque todos os lugares que implantaram a captação em tempo seco, ela virou
como não mais alternativa, ficou definitiva. Dificilmente alguém foi lá e investiu de novo em algo.
E aí vem a discussão: se você paga água, e o mesmo valor que você paga de água, paga de esgoto,
porque você tem a coleta e tem o tratamento, será que vai se retirar dessas regiões a cobrança pelo
esgoto? Possivelmente não. Porque ela é que subsidia a feitura de novas redes também em outro
local. Mas essa é uma alternativa que, por exemplo, a Câmara Metropolitana do Rio defende, para que
haja, no entorno da Baía de Guanabara toda, uma grande intervenção, forte, buscando minimizar o
lançamento de esgoto pela drenagem nos rios e, consequentemente, na Lagoa.
No caso específico da AP-4, a Cedae contratou a Coppetec, da UFRJ, para fazer um projeto de
captação em tempo seco para 260 favelas da região da AP-4, entendendo que não adiantava
universalizar na baixada toda, Jacarepaguá, se continua vindo esgoto das favelas. E se a Prefeitura
não vai fazer rede de esgoto na favela, então os rios continuariam poluídos. O subcomitê abriu uma
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discussão forte, nós chamamos a Cedae, chamamos a Rio-Águas, chamamos o Ministério Público,
chamamos especialistas na área para tentar ajudar a saber qual a postura que a gente teria também.
A postura que nós assumimos é: em lugares e regiões que a rede oficial cabe, nossa posição é
completamente contrária à da captação em tempo seco; faça o separador absoluto. Em regiões de
comunidades que dificilmente, em curto ou médio período de tempo, se teria alguma intervenção, aí
sim, a alternativa do tempo seco para captar. Até por conta de toda a discussão de violência e de
grupos organizados que na região hoje tomam conta das favelas, que ali, evitando gerar esse
confronto, que é extorsão também, todos que entram e vão fazer algo, são extorquidos de alguma
coisa para que deixem o dinheiro lá.
Então, nesse sentido, há um entendimento de que dentro dessas comunidades, na borda dessas
comunidades, a captação em tempo seco aconteceria. Essa discussão é o que rola, mas eu diria que
nos demais subcomitês a gente tem muita dificuldade de ser colocada, ser disponibilizada
informação para um compartilhamento e uma decisão conjunta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcos, sobre o plano de drenagem – a gente recebeu o
plano completo –, vocês têm alguma avaliação sobre esse plano de drenagem atualmente existente
no Rio de Janeiro?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não, não temos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sobre a questão do saneamento na AP-5, hoje de manhã a
gente teve uma audiência com a Zona Oeste Mais. Como é a relação com a concessionária, ou essa
relação se dá apenas pela Rio-Águas, como que é isso?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – No caso da AP-5, ela drena para Sepetiba, ela está ligada ao
Guandu.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A AP-5 inteira, né?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – A AP-5 inteira.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está certo, o erro foi meu, foi mal.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – De qualquer forma, o que a gente conseguiu foi buscar uma
cadeira no Conselho Consultivo da Rio-Águas, o comitê...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eles citaram.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – O comitê, então, tem a Regiane, está desde ontem. Então, o
titular, que era o Professor José Paulo, da UFRJ, não vai poder continuar e abriu mão; ela era a
suplente e sobe para a titularidade lá. E aí, dentro das reuniões do conselho com a Rio-Águas é que as
informações chegam até nós também, por eles.
A Zona Oeste, o nosso Subcomitê Oeste, já esteve até em visita também na região, e já conversaram
para entender o que vem sendo feito na região, porque, de alguma maneira, embora haja uma divisão
na bacia, ela ainda assim está dentro de uma mesma região que também, logo ali do lado, está
colaborando para o oeste. Então, eles já fizeram visita na estação, eles têm conversado lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês têm alguma avaliação sobre os investimentos que a
Prefeitura do Rio de Janeiro como um todo tem feito tanto na questão de drenagem quanto na
expansão do saneamento, algum tipo de avaliação sobre isso?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não, em termos de investimento, não tenho nenhuma
informação disso, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá.
Aqui na CPI, a gente acabou visitando 10 localidades da cidade e está acompanhando o impacto das
chuvas tanto de fevereiro quanto de abril em Vidigal, Rocinha, Barra de Guaratiba, Jardim Maravilha,
Vargem Grande, Babilônia, Horto, Santa Alexandrina, Manguinhos e Jacarezinho. Em todas elas,
encontramos pelo menos em alguma parte, às vezes de forma generalizada, o uso da rede de
drenagem para o escoamento de esgoto sanitário. Isso ocorre devido à falta de infraestrutura de
saneamento disponível em grande parte da cidade.

A2-0776

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Com isso, os alagamentos se tornam ainda mais recorrentes e mais perigosos devido à exposição de
doenças, pois os sistemas que deveriam servir para drenar água das chuvas estão comprometidos e
assoreados pelo esgoto, como a gente estava conversando aqui. No comitê existe algum tipo de
estudo de estatística, banco de dados, dados atualizados com percentual de corpos hídricos que
sofrem contaminação com despejo de esgoto sem tratamento? Tem alguma estatística, estudo,
mapa?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Não. O comitê não tem um sistema de informação próprio.
Coloquei ali, em uma das imagens, R$ 70 mil iniciando um programa de infraestrutura de dados. Esse
é o nosso desafio de ter um sistema de informação próprio, capaz de receber todas as informações
que estamos solicitando.
O que hoje estamos fazendo, ainda de maneira pontual, mas já é algo bem positivo e que vale a pena
divulgar: o Ministério Público tem um site chamado MP em Mapas. Esse MP em Mapas é um portal
que cada vez está ficando mais parrudo. Ele tem solicitado todas as informações de diversas áreas
ao Poder Público Municipal, a todos os municípios e ao estado, e ele está congregando ali, em
camadas. Hoje, quando você entra, você pode abrir “Educação”, e tem uma série de informações do
estado e, aí, por município, onde está congregando lá. A área de saneamento, por exemplo, se você
entra nela... Por isso que fizemos um termo de cooperação com eles, porque enquanto não temos
esse sistema próprio, a gente já está. Digo a gente, assim... Não são todos – não é? –, porque nem
todos dentro do comitê também possuem essa disponibilidade de poder trabalhar em cima desses
dados. Mas já começa a ser ventilada a possibilidade, inclusive, de sermos o fornecedor de dados
para o MP, entendendo que possivelmente não tenhamos uma estrutura capaz de manter
eternamente isso sempre muito atualizado – até porque também não sabemos o que pode acontecer
com o comitê daqui a cinco, seis anos, e a gente gostaria que esse diretório de dados estivesse em
lugar muito mais seguro.
Então, temos intenção de que esse espaço, esse diretório seja o Ministério Público ali. O comitê
fortalecer isso seria muito interessante. Lá, por exemplo, você consegue abrir saneamento, rede, rede
tronco e rede fina, rede primária, estações elevatórias... Então, se pegar a região da Baía de
Guanabara e der um zoom aqui, você já começa a ver as redes lançadas. Eles pegaram do Programa
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de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM); eles pegaram
tudo o que o PSAM fez, conseguiram esses dados e lançaram lá; conseguiram todas as estações de
lançamento, inclusive dos sistemas lagunares.
Então, muitas informações nossas, do Rio de Janeiro, já estão lá. Aí é cruzamento de dados.
Dependendo do tipo de informação que você queira, você tenta buscar ali. Então, diria que, para essas
informações, hoje, elas não chegam ainda ao comitê, até porque o comitê não está provocando
efetivamente, porque senão nem teria ainda um espaço para alocar todas elas.
Ela vai se dar... R$ 70 mil reais estão sendo usados para a elaboração de um plano de trabalho para
estruturação do programa, definição de hardware, software, equipe. Vai listar todas as instituições
que são importantes para o comitê fornecer dados; vamos gerar, então, os termos de cooperação. Aí
tem toda uma feitura de metadados, que é para definir que tipo de dado, como ele é gerado e tal,
para começar a unificar esses dados em uma plataforma. Possivelmente, até lá, a gente vai fazer uso
com o MP em Mapas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Última pergunta, pelo menos minha: pela experiência
acumulada do comitê, na sua avaliação, como é que a sua falta de estrutura em saneamento
ambiental contribui para a dimensão e natureza dos desastres causados pelos eventos climáticos
extremos, não só de infraestrutura de saneamento, como falta de cuidado, de política para os
recursos hídricos da cidade?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – É, acho que está, assim, a olhos nus – não é? – para nós aqui.
A gente percebe que qualquer rio da cidade, qualquer rio que drena para essa Baía de Guanabara...
Cidade do Rio de Janeiro, qualquer rio a que a gente pense em tentar chegar próximo...
A gente fez um trabalho aí, mais a instituição que coordeno, de 2005 a 2011, monitoramos 60 pontos
dentro e no entorno do Maciço da Tijuca. Em um projeto, conseguimos um recurso, tivemos
capacidade de poder chamar a UFRJ, com o Laboratório de Química; eles ajudavam na coleta e
análise dessas águas – águas, então, quando monitorávamos dentro do parque, lógico, uma
qualidade. Assim que a água sai do parque e que ela... aquelas moradias ali do entorno, ela já recebe
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o fornecimento de água, todos aqueles corpos d’água já começam a ter o impacto gigante dele,
gigante.
E o que você pega como exemplo? Alto da Boa Vista, pracinha do Alto, entrada do Parque Nacional da
Tijuca: logo ali na frente, uma cachoeira de água desce, e você olha para o outro lado daquela
entrada, da estradinha ali, olha para o outro lado... Então, você tem um volume de água aqui e olha
para o outro lado e tem outro volume de água passando. O que está acontecendo? Ah, porque aqui
embaixo tem uma captação de água da Cedae; ela capta e leva por tubulação até a pracinha, ali fora,
a uma estação de tratamento e distribuição. O que acontece com aquele rio? Logo depois que sai ali
da captação, a captação de água é muito pouca. Só que, logo que sai do parque, ele recebe uma carga
orgânica gigante e acaba se transformando um pouquinho mais na frente, depois de duas ou três
comunidades – Tijuaçu, Vila Cachoeira, Fazendinha –, mais ali embaixo ele se tornou quase que um
valão de tanto esgoto. Aí ele chega à Lagoa da Tijuca carregado de esgoto porque não há coleta e
tratamento de esgoto. Esse é um exemplo só que cabe para o entorno do Maciço da Tijuca, que joga
água para a Lagoa Rodrigo de Freitas, para o Sistema Lagunar da Barra e para a Baía de Guanabara
também.
Então, assim... É muito enxugar gelo se realmente essa política de recurso hídrico não for trabalhada
de forma integrada, e aí saneamento não dá mais para ser saneamento: é saneamento ambiental,
precisa estar conjugado com várias outras ações. E também não pode dizer só que capta esgoto,
acabou; não dá para ser só isso, não, porque capta esgoto, mas está jogando lixo dentro do córrego
do rio e, daqui a pouco, é outro problema ali na frente onde vai parar esse lixo todo e transbordar
esse rio também.
Então, vemos de forma preocupante e o que podemos fazer é tentar trazer esses atores públicos
para dentro do comitê para que esse diálogo seja aberto, mostrando para esses entes públicos que
ali dentro não é um espaço de luta, é um espaço de cooperação. Teremos universidades lá dentro
com muito documento produzido dentro da universidade com capacidade de subsidiar.
Agora, fazer gestão compartilhada não está muito fácil – não é só no Rio de Janeiro, mas neste país:
não se abrem as informações necessárias. Acredito que teremos um bom tempo de luta ou as
estruturas, as instituições, os espaços organizados vão fazendo as suas pressões para que essa
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postura mude. Acho que é a grande importância desta CPI aqui, fazendo com que se mexa, repense,
vai fazendo a aproximação para o diálogo.
Então, acho que esse caminho é importante continuarmos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, minhas perguntas acabaram. Você tem alguma
pergunta?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu queria só fazer dois convites. Primeiro, para hoje à noite, a
partir das 20 horas, vamos fazer o lançamento da terceira edição do livro Capitalismo e Colapso
Ambiental, do Professor Luiz Marques, da Unicamp, sociólogo que vai vir participar do lançamento do
livro com um debate.
A Comissão de Meio Ambiente está programando para os dias 5, 6 e 7 de dezembro a realização de
um novo seminário internacional... Esse cujo livro lhe entreguei foi da Comissão Colapso Hídrico, e
agora sou Presidente da Comissão de Meio Ambiente; então, já aprovamos na Comissão a realização
de um novo seminário internacional, nos dias 5, 6 e 7, com o tema “Colapso Ambiental: Rio de Janeiro,
Brasil e o Mundo”, para avançarmos nas nossas reflexões a respeito...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Outubro?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Dezembro, 5, 6 e 7. Estamos avisando já com antecedência porque
as vagas serão limitadas e o pessoal terá que se inscrever antes, e seria muito importante a presença
de vocês.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Ok. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Então, podemos... É Regimento, não sou eu. Eu, inclusive, quis em vários momentos fazer
comentários sobre o Rio Carioca, porque lembrei quando te vi aqui, mas é porque regimentalmente
só pode falar quem está convocado para falar na CPI. Ou você escreve e faremos a pergunta ou só se
você falasse pelo comitê, mas eu... Aí não sei...
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Sim... Várias desses elementos...
A gente pode... Certamente é importante. O Rio Carioca é um rio muito importante não só pela sua
história, pelo seu símbolo e pela região que faz, mas também para apontar como recomendação no
relatório – e aí vamos estudar isso com os outros vereadores a possibilidade dessa situação.
Estamos encerrando nosso... Vou te passar a palavra já também, mas antes disso queria agradecer
muito pela sua presença, a presença do comitê. Faço votos de que o fortalecimento do comitê da
Baía de Guanabara seja claro, e digo que temos no nosso mandato – e certamente no mandato do
Vereador Renato Cinco –, parceiros para esse fortalecimento. Certamente, a gente vai voltar a
procurar vocês, para ajudar, inclusive, em pedaços, em partes desse relatório, até para aceitar
sugestões. Eu fiquei aqui falando com o Tomás, o tempo inteiro: “que lei é essa que tem, ali, São José,
dos mananciais?” – eu acho que foi São José que você falou...
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – São Carlos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São Carlos. Errei o santo.
Mas que a gente pode pensar em ver. Como é que a gente pode... A gente quer que esse relatório da
CPI... Porque o Vereador Renato Cinco falava isso, hoje de manhã: a gente espera que a CPI seja
sempre um instrumento na área... no punitivismo, porque ela é de inquérito.
Embora estejamos cobrando responsabilidades do Poder Público, e esta é a nossa função, tem um
elemento aqui desta CPI, desde o início, que temos apontado no sentido propositivo, ou seja, no
conjunto de proposições que achamos que temos que construir. Por exemplo, o fortalecimento
institucional entre os órgãos da Prefeitura que tratam da questão do enfrentamento das enchentes,
das catástrofes e dos eventos climáticos na Cidade do Rio de Janeiro.
Como, hoje, está cada um para um lado, cada um em uma secretaria e, muitas vezes, sequer
conseguem ter integração operacional, quiçá integração do ponto de vista de planejamento e a da
ação de um lado e de outro; o fortalecimento dessas perspectivas; a construção de uma possibilidade
de um fundo de recursos para o enfrentamento desse tipo de problema, que são as enchentes e os
temporais; a perspectiva dos planos que a gente tem que, hoje, ou são meras formalidades
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burocráticas, como você mesmo apontou, para que eles se tornem, de fato, planejamento com metas
claras. Tudo isso vai estar no nosso relatório, que esperamos que seja uma contribuição do conjunto
dos nossos mandatos à sociedade.
Então, eu só queria deixar aberto para se você quiser acrescentar alguma coisa e dizer publicamente
que foi muito importante para a gente a presença do comitê aqui, através da sua pessoa; e dizer que
a gente vai contar com e perturbar você muito ainda, na construção desse processo do relatório. Mas
queria, antes de eu fazer o resumo final, abrir o microfone, para você, se quiser, acrescentar alguma
coisa.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Vereador Tarcísio, eu vou trazer uma questão voltada para a
Cidade do Rio de Janeiro e vai se estender, então, para essa região da Baixada também. Eu acho que
esta Casa pode provocar isso muito fortemente, ajudando a ser uma referência, então, para outras
Câmaras de Vereadores aqui. Porque esse ponto me preocupa, em particular, muito fortemente:
segurança hídrica.
Não sei se cabe ainda alguma coisa nesse encontro que vocês vão organizar no final do ano, mas
precisamos abrir esse diálogo fortemente. O Rio de Janeiro não tem saídas, não tem alternativas hoje.
E é algo que, às vezes, pode parecer que a gente está criando, no imaginário aqui, algo que é meio
catastrófico – mas ele é, porque alguém ainda fica dizendo assim: “Caramba! Não tem um plano de
contingência lá no Guandu para proteger a ETA?”. Porque à montante da ETA nós temos o Polo
Industrial de Queimados jogando resíduos, efluentes industriais, fazendo com que a Cedae gaste cada
vez mais recursos para tratar, e ninguém resolve o problema do lançamento no Rio Ipiranga e tal,
para jogar água lá.
Esse exemplo fez com que o Guandu elaborasse um plano de contingência hoje. Está lá pronto; está
aprovado. Entretanto, as intervenções ainda não aconteceram. Aí, a gente sabe do tempo que é abrir
discussão; elaborar planos; e, depois, tirar a ação dentro de um plano. Eu fico imaginando, em
segurança hídrica, então, como não é lento esse processo para abrir a discussão nessa cidade...
Nós não abrimos discussão de nenhum tipo de abastecimento alternativo. Peguem ali a região da
América Central toda, aquelas ilhas, arquipélagos todos, de onde vem a água ali? Lá tem a
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pousadinha para 30 pessoas que tem dessalinização de água. Não sei como é que se trata; não sei
qual é o resultado; não sei se é caro ou se é barato. Não sei. Eu sei que, um dia, abriram, para questão
de sobrevivência, uma discussão local lá.
Não abrimos discussão nenhuma na Cidade do Rio de Janeiro sobre isso. Acho que essa é uma
bandeira forte que o comitê pode levantar junto com a Câmara de Vereadores aqui, Legislativo, para
que a gente possa começar agora a abrir essa conversa em outros momentos e pensar em planejar
isso aqui um pouquinho mais para frente, então.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem poucas dúvidas. O Renato Cinco é o relator. A gente vai
apontar a necessidade desse tipo de... um plano municipal de segurança hídrica aqui. Mas vamos
pensar juntos o que a gente pode fazer a mais disso, não só apontar a necessidade.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Fazer...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, quem sabe, construir um processo já de elaboração
desse plano, mesmo que... para que a gente possa pensar como é que faz o trâmite disso.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Eu queria agradecer, então, pelo convite feito, pela
oportunidade de poder falar um pouquinho do comitê aqui. E dizer isso: que esperamos que essa
parceria, então, só cresça daqui para frente.
Obrigado, então.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês já tinham sido chamados para alguma comissão aqui
na Câmara, alguma coisa, ou não? É a primeira vez?
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Já estivemos aqui em outros momentos, mas não com esse
formato da CPI. Pelo menos para mim, foi a primeira oportunidade aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, acho que, como resumo rápido para a gente poder
fazer aqui, a gente precisa retomar aqui. O primeiro plano de bacia foi de 2005, antes de o comitê
existir. O comitê tem, entre 2005 e 2017, um hiato de 12 anos com muito pouca estrutura – sem
estrutura praticamente nenhuma. Ainda há uma questão sobre a ausência de uma agência de bacia,
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de um órgão necessário para cumprir as funções de gestão da própria e de operação dos próprios
recursos.
A questão importante de que o Município do Rio de Janeiro, na gestão Crivella, apenas integrou o
comitê no dia de ontem. Portanto, a gestão Crivella se ausentou. Isso é grave, em nossa opinião,
nesses dois anos. Mesmo que tenha tido a questão da reformulação estrutural, não é desculpa para
isso. Aí, temos a questão de que há um processo, abriu um edital para construção da atualização do
plano de bacia. E é fundamental para que a gente consiga atuar, desse ponto de vista, se apropriar
quando ele estiver acontecendo e conseguir, depois, adequar aos planos – não só a questão do Plano
Diretor, mas os demais planos referentes à urbanização na Cidade do Rio de Janeiro, não é? Tem uma
questão, que apareceu na sua apresentação, sobre os lixões jorrando chorume em diversas partes da
Baía de Guanabara. A questão importante que a gente precisa construir um elemento para que não
haja mais dificuldade para obter informações por parte do comitê. A transparência volta a ser uma
questão importantíssima. A questão de que a atualização do plano municipal de saneamento está
travada aqui, no município, também. Porque a Rio-Águas não aportou sua parte do recurso
necessário. A gente precisa cobrar isso, para atualizar o plano. Durante os primeiros três meses,
nesse ano, a Rio-Águas ficou sem presidente. A dificuldade administrativa do município desarticulou o
que havia sido combinado lá no ano passado e, portanto, essa é uma questão importante para a
gente cobrar e avançar. Os projetos do poder público não são pensados contemplando a questão das
bacias, apenas bairros, trechos isolados, áreas de planejamento. O plano estratégico do Rio de Janeiro
não tem uma linha sequer sobre água, sobre segurança hídrica e gestão hídrica da cidade, o que é
absolutamente temeroso. Não existe um plano de prioridade por parte do comitê. (Falas fora do
microfone). Aí a questão é outra: há uma série de projetos para serem feitos em áreas vulneráveis,
etc. e tal. A necessidade de ter a questão junto com os subcomitês, e entender qual é a área de
prioridade sobre isso. Aí, há uma questão apresentada aqui sobre a sugestão de um órgão GT
específico no comitê para discussão das mudanças climáticas, do aquecimento global, etc. Os órgãos
do poder público, até hoje, não entenderam o papel e a importância dos comitês de bacia na gestão
hídrica das regiões. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tomou, até hoje, iniciativa de procurar o comitê,
para pensar soluções para as enchentes. Ou seja, nunca procurou. É sempre o contrário. E a relação
não está estabelecida, mesmo disso. Até hoje, o comitê não teve acesso ao plano municipal também,
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e não teve acesso ao plano completo municipal de manejo das águas pluviais do Município do Rio de
Janeiro, mas a gente vai encaminhar. Então, parte dos resumos e das questões que estão apontadas
aqui, e que, certamente, farão alguns pontos no nosso relatório.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – Só para não deixar parecer que não houve a fala, no sentido
de a Prefeitura do Rio, nos subcomitês... Talvez valha a pena citar, eles estão participando,
Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas.
O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – No Comitê ontem é que tivemos o ingresso oficialmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na semana que vem, teremos aqui na CPI, também às 13
horas, a presença do Tribunal de Contas do Município para reapresentar o estudo orçamentário a
partir das questões apresentadas na primeira sessão. Então, voltaremos a falar de orçamento
público para a questão do enfrentamento de enchentes, deslizamentos, Rio-Águas, Geo-Rio, COR, todo
o restante disso. O TCM estará aqui conosco de novo. Então, vamos revisitar a questão orçamentária.
Logo depois, a partir do dia 29, teremos os secretários sentados aqui para que, com todo o acúmulo
de informações, possamos interrogá-los.
Por final, lembrar e, mais uma vez, cobrar – tomara que eles cumpram – o prazo para que a
Prefeitura encaminhe o relatório da visita do GT às 10 comunidades. O prazo termina daqui a dois
dias e esperamos que esse relatório nos seja entregue; traremos cópias desse relatório também na
próxima quinta-feira.
Sem mais a acrescentar, dou por encerrada esta Audiência da CPI.
(Encerra-se a Audiência às 15h56)
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22 de agosto de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Técnicos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
(TCM-RJ)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e quatorze minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a Presidência
do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato Cinco, Relator; e
da Sra. Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar
de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereador Marcelo Arar, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro
Suplente; e Vereador Major Elitusalem, Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Hoje, nossa Audiência vai contar com técnicos do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), que vão reapresentar, com uma série de pedidos que
nós fizemos, o estudo orçamentário. Antes disso, contudo, deixem-me dar ciência de uma situação da
própria CPI, que é a construção do relatório do grupo de trabalho criado por nós na Audiência Pública
que visitou as 10 comunidades atingidas pela cidade.
Houve apresentação com os técnicos da Prefeitura, houve a apresentação do relatório, na última
sexta-feira, para assessores nossos. Isto aqui é só a apresentação do PowerPoint que eles fizeram. O
relatório tem cerca de 300 páginas, não é Tomás, o relatório completo? Mas, na apresentação e no
relatório, nós notamos uma série de ausências, de questões muito importantes, que pedimos para
retificação. Também, a gente tinha a ausência do Secretário de Fazenda e da Secretaria Municipal de
Fazenda (SMF), Vereador Rosa Fernandes, para que pudesse pensar, inclusive, a questão
orçamentária do que eles estavam propondo.
Nós estamos tentando, e esta semana vai haver já uma reunião que vai incorporar o Secretário de
Fazenda, amanhã, e eles vão apresentar o relatório retificado na outra semana, não é isso Tomás?
Então, com isso, o relatório vai atrasar um pouquinho mais, o relatório do grupo de trabalho
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interdisciplinar, mas, para os senhores vereadores e os demais saberem que já há um produto desse
processo: 300 páginas que serão encaminhadas aos vereadores e a quem mais quiser. Teremos uma
apresentação, inclusive, maior que isso em uma Audiência Pública no dia 13 de setembro.
Eu gostaria de colocar em votação o calendário, Vereadores Renato Cinco e Rosa Fernandes, para que
a gente pudesse aprová-lo hoje até o final da nossa CPI, e pudesse já, portanto, constar como
aprovado isso.
Hoje, nós temos o TCMRJ. A proposta é, com uma exceção, sempre às quintas-feiras: dia 29 de
agosto, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC); dia 5 de setembro, Secretaria de Conservação
(Seconserva); dia 12 de setembro, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), mais Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), mais Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (Subdec), que é por causa da
Defesa Civil.
Dia 13 de setembro, sexta-feira, a Audiência Pública. Dia 18 de setembro, quarta-feira, e por isso eu
queria chamar atenção tanto da Vereadora Rosa Fernandes quanto do Vereador Renato Cinco para
saber se é possível, porque no dia 19 a gente não tem condição de fazer isso: se a gente pode alterar
a data do dia 19 para dia 18, quarta-feira. Precisaríamos verificar isso, tanto liberar o dia 19 aqui da
Sala das Comissões como ver se tem a Sala das Comissões no dia 18, porque na quinta-feira, dia 19,
será impossível. Seria a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH) no dia 18 de
setembro.
Dia 26 de setembro, Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU); 3 de outubro, Secretaria Municipal da
Casa Civil; e 10 de outubro, Gabinete do Prefeito, já que a gente não pode convocar o próprio Prefeito
Crivella, mas se ele quiser ele será convidado a estar. No dia 17 de outubro, dentro do prazo, a
votação do relatório final. Podemos considerar aprovado?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes, se por acaso seu gabinete sentir
necessidade de a gente chamar a Comlurb novamente, a gente pode encontrar uma data para isso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não sei, eu acho que como a gente vai fazer um
fechamento, é quase que um “plano verão”, quase isso. Existem aqueles pontos críticos, que já são
sabidos, que são aqueles que surgem eventualmente. Eu senti falta, nos últimos anos, desse “plano
verão” como sendo uma atividade de rotina dessas secretarias. Na verdade, fica na memória de cada
um: “Ah, é, plano verão, então tá”. Não tem nada escrito, não tem nada discutido, não tem nada
debatido, então cada um faz o que quer. A Comlurb tem um papel fundamental nessa história porque
ela faz o trabalho preventivo exatamente das pequenas drenagens. Então, podia colocar junto com
outra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com a Seconserva?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Com a Seconserva.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Podemos chamar a Comlurb junto, no dia 5 de setembro.
Não tem problema.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ok. A nossa orientação deverá ser em termos de um plano
e que esse plano deveria ser remetido para cá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok, então, dia 5 de setembro, junto à Seconserva, a Comlurb.
Requerimento calendário aprovado.
Passo a palavra, registrando e agradecendo muito a presença de Diogo Marques e Roberto Mauro
Chapiro, auditores de Controle Externo do TCMRJ. Agradecendo muito o trabalho de vocês, passemos
à apresentação. Depois faremos as perguntas e tiramos as dúvidas. Com a palavra, Senhor Roberto
Mauro Chapiro.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Boa tarde a todos os vereadores e a todos os presentes. A gente
está aqui, provocados pelo Ofício nº 1.450 para trazer algumas informações solicitadas pelos
senhores vereadores na Comissão da CPI das Enchentes. Uma das solicitações foi, na verdade, o
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estudo orçamentário em que foram incluídos, a pedido da Comissão, alguns critérios para que a
gente trouxesse aqui, nesse estudo, já que da primeira vez a gente trouxe alguns dados que a gente
levantou sem exatamente ter os critérios definidos pela Comissão. Então, agora a gente volta para
trazer especialmente esses dados orçamentários incluindo tais critérios, que seriam: discriminar as
fontes dos recursos que serviram para custear as ações relacionadas aos programas de controle de
enchentes, proteção de encostas – discriminar tais fontes; atualizar os valores de acordo com a
inflação – a gente usou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) médio do
período, que é uma praxe nossa no TCMRJ.
Sempre que se faz comparativo de valores, a gente acaba usando esse índice: incluir descrição de que
tipo de iniciativa está contemplada pelos programas e ações estudados e apresentar tabelas, gráficos
para o Programa 97, que é o controle de enchentes, descontados os valores relacionados aos gastos
com reservatórios profundos. Foi o que a gente encontrou.
Além disso, foram discriminados em quais programas a gente deveria fazer o estudo. Então, tem aí
alíneas “a” a “e”, que envolve, certamente, proteção de encostas, controle de enchentes e foi acrescida
aí proteção civil ao cidadão, expansão e saneamento e águas do Rio e, ainda, algumas ações que não
estão sendo executadas dentro dos programas retromencionados, mas que também foram pedidos
a serem incluídos no nosso estudo orçamentário.
Outro ponto do ofício da CPI, que pedia esclarecimentos dos resultados de uma auditoria
extraordinária feita pelo TCMRJ, a gente respondeu, num ofício, que ainda está em curso, ainda não
tem dados conclusivos. Então, não tinha como trazer.
Eu queria ressaltar que a gente tira esses dados como a Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento (CAD), que é o órgão dentro do TCMRJ que eu acabo coordenando, em que o auditor
aqui que está comigo também trabalha. Como a gente faz um acompanhamento da execução
orçamentária, como a gente verifica os aspectos contábeis da Prefeitura, a CAD tem acesso a um
sistema que retira os dados do Fincon, que é o sistema utilizado pela Prefeitura.
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Com esses dados retirados do Fincon, a gente consegue montar essas planilhas, esses gráficos que a
gente fez para vocês. Então, estava, inclusive, antes de começar aqui a nossa apresentação,
conversando com o Papa, fica convidado a conhecer esse sistema no TCMRJ.
O Diogo se colocou à disposição a apresentar o sistema, como ele funciona e, talvez, seja uma
ferramenta útil para os vereadores quando quiserem fazer algum tipo de consulta, enfim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para registrar, o Papa não é o Papa Francisco, mas o
Rafael Papadopoulos, que é assessor do nosso mandato. Aqui também a Talita de Lucena, assessora
do mandato do Vereador Renato Cinco. Tem algum assessor que você queira registrar, Vereadora
Rosa Fernandes, só para não...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Rafael Fraquim e Angelita Valladão.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Então, fica o convite. Quando os senhores quiserem, a gente fica à
disposição para apresentar o sistema, para, quem sabe um dia, vocês poderem ter acesso a isso.
(Inicia-se a apresentação de slides)
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Bom, o que a gente pretende aqui nesta apresentação?
Como foi pedido para fazer um estudo orçamentário desde 2009 com o que se gastava nesses
programas, como foi pedida também a abertura por fonte, ou seja, quais foram as fontes utilizadas
de recurso para custear essas ações, ficou um trabalho bem mais extenso do que a gente apresentou
da outra vez. Então, se eu trouxesse nos slides tudo o que a gente já mandou nas planilhas para
vocês, talvez, a gente saísse daqui lá pelas 18 horas. Ficaria muito extenso.
A gente destacou o que é mais relevante na apresentação. Eu pretendo dar uma pequena noção, uma
contribuição para quando vocês se debruçarem sobre o que está na planilha que tem o estudo
completo, vocês consigam interpretar de uma forma mais tranquila. Então, a ideia é tentar melhorar
um pouco a linguagem que está naquela planilha lá.
Nesse primeiro slide, nós temos aqui o programa de proteção de encostas. Desde 2009, o que foi
aprovado no orçamento, que é a dotação atualizada já para valores atuais, e o que foi executado. Eu
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volto a dizer que a gente considera o empenho. Por uma questão técnica, o empenho é o que foi
executado. Obviamente, pode ter diferença entre o empenhado e o pago.
Já na primeira linha, em 2009, você vê que foram empenhados R$ 13 milhões, mas no exercício de
2009, só foram pagos R$ 8 milhões. Esses R$ 5 milhões significam que foram inscritos em restos a
pagar, pagos no ano seguinte. Não entrariam na execução orçamentária do ano seguinte, porque já
foi executado no ano anterior. Então, tem sim uma diferença, mas por questões técnicas, a gente
prefere adotar não o que foi pago efetivamente, e sim o que foi empenhado, é o que foi executado
pelo governo naquele ano.
Você vê aqui esses dados. Por exemplo, 2009, ele executa praticamente, praticamente não, ainda
restaram R$ 4 milhões aí, mas ele tinha R$ 17 milhões autorizados e executou R$ 13 milhões.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São 50%.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É. Menos, né, de 50%. Em 2010, foi muito próximo também.
Estou vendo as duas primeiras colunas: o que foi autorizado e o que foi empenhado. Ele também
executou próximo, no programa de proteção de encosta, muito próximo do que foi autorizado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Foi o maior percentual.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Foi o maior, certamente. Já em 2011, você percebe uma queda
tanto na autorização, quanto na execução. Ele executou metade praticamente do que estava
autorizado. Em 2012, ele também deixou de executar R$ 50 milhões do que estava autorizado. Em
2013, ele também fez uma economia orçamentária significativa, em torno de R$ 60 milhões. Agora,
em 2014, já considerada a diferença, e uma das perguntas, eu lembro, que os senhores fizeram, na
última vez, foi: “O que justifica ele ter um orçamento aprovado em R$ 300 milhões e executar R$ 87
milhões, R$ 100 milhões? O que justificaria isso?”.
Eu, à época, realmente, não tinha condições de responder.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, responde.
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Eu pretendo, nos slides seguintes, inferir o motivo. Eu não tenho
como cravar o motivo, mas inferir.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Posso fazer a leitura desse quadro? Eu posso fazer a minha
leitura?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim, sim.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você me ajuda? Se a gente observar em termos
percentuais − eu sou muito ruim de matemática, então, eu gosto de trabalhar com percentual,
porque me dá uma visão mais clara do que está acontecendo –, os três últimos anos foram os anos
em que menos se utilizou recurso para proteção de encostas, ok?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
A

SRA.

VEREADORA

ROSA

FERNANDES

–

Independentemente

do

valor

orçamentário,

independentemente do que a gente colocou e aprovou aqui, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
o governo fez o menor percentual de trabalho em recuperação de encostas.
Eu diria que foram, nos três últimos, 10%, 11% e 12% daquilo que foi planejado, pago. Pago, para mim,
é o que realmente está lá realizado. Ou outra hipótese, que nos leva a temer, é quebrar as empresas,
como vem acontecendo nos últimos tempos. Você bota a empresa para fazer o serviço, não tem
recurso, paga o que der para pagar e ficam restos a pagar, que só Deus sabe quando vai receber.
Então, é mais ou menos isso.
Acho que são dois problemas sérios. Primeiro, o percentual utilizado daquilo que foi colocado na LDO.
Segundo, aquilo que foi pago, efetivamente, pago. Ou foi pago porque não realizou a obra inteira ou
não foi pago porque deixou restos a pagar e, consequentemente, trazendo um problema complicado
para as empresas que prestam serviços para a Prefeitura na Fundação Instituto de Geotécnica
(Geo-Rio), nos três últimos anos.
Acho que isso é grave. Acho que isso tem que estar registrado e acho que caberia ao TCMRJ fazer
observações nesse sentido: como a Prefeitura tem uma dotação de “x” e executa apenas 10%
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desses... Não tem encosta para recuperar? Ou não foi dada prioridade para isso? Por que não foi
dado? Por que se lançaram esses valores, que são valores – a meu ver − fictícios, fantasiosos,
porque, na prática, eles não existem?
Eu acho que é uma responsabilidade do TCMRJ, que tem seus técnicos com capacidade de analisar
esses dados e de chamar atenção, mas chamar atenção com muita clareza, ressaltando que encostas
são vidas. Então, cuidar de vidas também significa proteção de encostas.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Eu concordo com o que a senhora falou. Se você analisar,
realmente, nos três últimos anos, além de ser o menor percentual realizado em relação ao que foi
autorizado...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Dos últimos 11 anos.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Ele também é menor em relação ao que foi executado nos anos
anteriores. Eu concordo que há aí, provavelmente, um planejamento fictício, já que você aprova um
valor muito acima em relação ao que executa.
A gente entra em uma questão, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os limbos que a gente acaba
tendo no TCMRJ, mas a gente entra em uma questão que não pode entrar na discricionariedade do
gestor, nós, como TCMRJ. Então, por exemplo, quando...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Há a análise dos números. Números não precisam entrar
no detalhamento, nem a análise do gestor. Aliás, é até melhor que não entre, mas analisar esses
dados gritantes e questionar esses dados gritantes é obrigação do TCMRJ, sim.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Em relação aos dados, realmente a gente questiona. Inclusive,
por exemplo, vamos falar dos restos a pagar. Como é que ele inscreve restos a pagar e deixa para o
futuro? Existe uma análise feita, inclusive, pela nossa coordenadoria. Agora, é uma análise macro.
Eu não tenho como entrar em todos os programas e fazer isso, mas existe uma análise que é
suficiência de recursos financeiros deixados em caixa para poder fazer a inscrição em restos a pagar.
Por que isso? Restos a pagar é aquilo que você empenhou no ano, ou seja, usando o orçamento
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daquele ano. Se você vai deixar isso para pagar no exercício seguinte, você tem que deixar dinheiro
em caixa daquele ano também para pagar no ano seguinte porque senão o que você vai fazer? Você
vai inscrever em restos a pagar e, em vez de usar recursos que ingressaram nos cofres no ano em
que foi executado aquilo, você vai usar recursos que ainda vão ingressar que seriam para financiar o
que foi programado para o exercício seguinte, e não para pagar o passado.
Então, essa análise de restos a pagar é macro e realmente não é individualizada por programa, e sim
macro, mas a gente vê se há ao inscrever restos a pagar o gestor está deixando dinheiro em caixa
suficiente para honrar com esses compromissos.
Quanto à Prefeitura – isso vem sendo alertado nos nossos relatórios da CAD e o TCMRJ vem
alertando nos pareceres prévios que a gente está emitindo –, a gente vem alertando que existe uma
insuficiência de recursos no caixa para o pagamento de restos a pagar. Isso também, é óbvio, vem
para a Câmara, e o julgamento compete aos senhores vereadores. Então, a gente faz uma análise dos
dados, sim. É macro. Não é individualizada por programa, mas quanto à questão de não ter investido
aqui ou ali, realmente, a gente fica em uma situação bem complicada para entrar na gestão do
prefeito, entendeu?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já a gente tem o inverso, ou seja...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim! Eu estou no lugar certo para falar isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei! Quando eu olho... Vereadora Rosa Fernandes, olhe o
que eu acho que é o mais grave, e agora não tem mais desculpa, com a atualização pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Olhe 2017 e 2018, porque 2019 ainda está em curso. Quando a gente olha o empenhado e o liquidado
nesses dois anos, isso corresponde ao que era apenas um ano do período imediatamente anterior. Ou
seja, a gente tem ali, desde 2013, 2014, na casa dos R$ 80 milhões o empenhado; R$ 75 milhões ou
R$ 74 milhões, embaixo, 2015 e 2016.
Aí, quando entra o Governo Crivella, porque aí agora vamos dar o nome, é metade do que vinha
sendo aplicado. Ou seja, ele demorou dois anos para chegar ao volume de recursos que era gasto
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normalmente em um ano para a proteção de encostas de risco geotécnico. Então, há de fato uma
decisão política de gastar menos com isso, que é o que matou gente no ano de 2019. Essa é a
gravidade da situação.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem um detalhe...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se a gente pega aqui 2017 e 2018 no que é liquidado, vão dar
42 mais 28, vão dar R$ 70 milhões, quando nos anos anteriores foram 74, 75, 67, 69... A gente pode
perceber que há dois anos fora da curva ali, que são 2010 e 2012, porque, quando eu olho o
empenhado, tem R$ 241 milhões em 2010 e R$ 151 milhões em 2012. São os anos fora da curva, mas
você vê uma regularidade no restante, e 2009 está fora da curva, invertido.
Pode ter havido, inclusive, uma situação: como 2010 é muito maior, na verdade fizeram coisas que
não gastaram em 2009. Portanto, 2009 também é fora da curva, mas há uma regularidade que
depois cai pela metade no Governo Crivella.
Aqui, nós temos um elemento de responsabilização política desta administração, que é um dos
temas centrais desta CPI, para o qual os dados nesse caso... Embora vocês estejam apresentando
técnicos, a gente é que tem que chegar à conclusão política de que, de fato, a morte das pessoas,
entre outras coisas, deve-se...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Falta de prevenção.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque você não teve recurso para prevenir proteção de
encostas e áreas de risco geotécnico, apesar de ter um orçamento aprovado de R$ 180 milhões, R$
250 milhões... Não, na verdade, R$ 314 milhões, só empenharam R$ 33 milhões e R$ 47 milhões, que
é muito menos do que havia empenhado em todos os outros anteriores.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem um detalhe, Vereador Tarcísio Motta: não se pode
negar que não seja um governo que é previsível, porque todos em os orçamentos nós temos 10% de
pago. Então, já se conclui que a cada orçamento da dotação para proteção, a gente já pode imaginar,
porque três anos seguidos só pagando 10%, que a gente vai ter o próximo ano também só 10%.
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Então, essa é a nossa previsão. Quando chegar a LDO, a gente já pode reduzir a 10%, porque é o que
eles vão pagar.
Outro detalhe é que, como nós, já que vocês não podem, mas a gente pode, porque a gente pode
pouca coisa, e isso a gente pode, nós não votamos ainda as contas de 2017 nem de 2018. Eu acho que
essa ressalva tem que ser feita, e isso tem que ser divulgado, porque não investir em proteção de
encostas é não investir na preservação do ser humano, da população e do morador daquelas áreas.
Eu acho isso mais grave do que qualquer outra coisa.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – A leitura de vocês em relação aos dados foi feita.
Aqui é o gráfico que reflete o que a gente viu na tabela anterior. Então, eu tenho na linha mais escura,
a azul, os valores empenhados. Realmente, percebe-se em 2010, como o Vereador Tarcísio Motta já
destacou, um ponto elevado de execução orçamentária. Eu vou sempre pelo azul. Sou fiel...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Chapiro, inclusive, eu tenho essa dúvida. Você podia explicar
por que você prefere usar o empenhado ao pago?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ao liquidado?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – O liquidado seria uma boa também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o liquidado é o serviço já feito.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É, mas o que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você pode ter empenhado, e o serviço depois...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Vamos lá. Se eu estivesse falando de dados orçamentários,
por exemplo, de janeiro a outubro, sem o exercício fechado, eu iria ao liquidado, eu não iria ao
empenhado. Como eu já estou falando de exercícios fechados, eu vou ao empenhado porque foi
aquilo que ele comprometeu do orçamento dele para pagar despesas.
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Em umas, os serviços já foram prestados; em outras, pode ser uma falta de medição, que ele
manteve o empenho, não liquidou ainda, mas ainda tem que fazer uma medição de obra, alguma
circunstância levou-o a manter o empenho, embora ainda ele não tenha liquidado e atestado que
aquele serviço ou fornecimento foi feito. Então, quando eu falo de ano fechado, eu prefiro ir pelo
empenho realmente.
Se eu estivesse falando de um semestre, aí, eu preferiria falar do liquidado. O que acontece, para
vocês terem uma ideia? Eu vou fazer um contrato aqui tentando ser um pouco didático. Eu vou fazer
um contrato que vai ter execução em 2015, por exemplo. Esse contrato tem uma vigência de três
anos, no valor de R$ 300 mil, vamos supor.
Assim, R$ 100 mil, desses R$ 300 mil do contrato de três anos, são referentes ao que eu vou
executar em 2015. Então, eu tenho que usar esses R$ 100 mil do orçamento de 2015. No início do ano,
eu já empenho esses R$ 100 mil. O que ele pode fazer no final do ano de 2015? Se ele achar que os
R$ 100 mil que ele empenhou foi executado, uma parte já vai estar liquidada, e a outra ainda por
liquidar. Ele mantém o empenho.
Se aquilo que ele não vai liquidar, porque uma empresa teve seu contrato suspenso, alguma situação,
interrompe aquela prestação de serviço, e ele viu que empenhou, mas não vai precisar pagar, ele
cancela. Então, se eu considerar de janeiro a outubro, por exemplo, esses R$ 100 mil de empenho,
talvez eu esteja distorcendo.
Aí, eu prefiro usar o liquidado, mas se fechou o ano e ele manteve aquele empenho é porque tem
alguma situação que o justifica manter aquele empenho e restos a pagar. Eu prefiro trabalhar com
“empenho”, tudo bem? Então, o ano fechado em empenho, esse ano foi um ano ainda transcorrendo,
eu iria realmente ao “liquidado”.
Aqui é o gráfico que mostra a leitura que nós fizemos sobre os dados. Em 2011, tem queda e, se for
lá... Se realmente a gente for para os três últimos anos, 2017, 2018 e 2019, são os anos mais baixos
realmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O ano de 2019 aí está só até a metade, não é?
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, ainda tem uma...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Seria até legal fazer pelo “liquidado”, em 2019, mas aí ia ter
dificuldade em montar o gráfico, tudo bem?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí é pela “fonte”, não é? Aí, agora...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É. Vamos lá. Vamos aqui. Posso chegar mais ali à frente?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Tem esse... Aqui, eu sou um... Esse primeiro quadrinho, a gente
tentou identificar o planejamento e a execução por fonte. Claro que eu não peguei todas, mas o que
eu quero tentar mostrar para vocês aqui é o seguinte: em 2010, da dotação aprovada na LOA para o
Programa de Proteção de Encostas, daquela dotação, que tinha um montante de “x”, R$ 113 milhões
daquela dotação foram planejados para ser pagos com recursos de convênio.
Vamos lá. A gente pode até voltar. Quanto foi em 2010... O valor?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, do Governo Federal, não é?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você não tem o que tem de outras fontes? Fonte 100, por
exemplo?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não, tem, tem.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Porque aí a gente pode conseguir entender de onde isso foi
retirado. O que foi executado? Foi com dinheiro de onde? O que foi retirado? Foi dinheiro de onde?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Exatamente. É o que a gente tenta...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aí, eu vou começar a entender que eles preservaram a
Fonte 100 e só jogaram o que tinha dinheiro de conveniado.
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Em 2010, o orçamento aprovado foi de R$ 244 milhões. Dos
quais, R$ 113 milhões foram aprovados para serem custeados com fonte de convênios. Ele executou
os R$ 113 milhões, ou seja, o convênio, a celebração do convênio existia, os recursos ingressaram, e
ele usou na época, o prefeito da época usou na execução do programa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso ajuda a explicar porque 2010 é um ponto fora da curva
lá naquela outra ponta.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Agora, olha o que acontece em 2015. Tem o dado aí, o total
aprovado aí, neste aqui no papel, Diogo, por favor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – R$ 456 milhões...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – R$ 456 milhões foi o total aprovado em 2015, dos quais eram
previstos para pagar com fonte de convênio R$ 313 milhões. Ele só utilizou R$ 10 milhões. Então, o
que a gente pode...
É o que eu falei: eu não tenho como cravar isso, mas o que a gente pode inferir? Houve
provavelmente uma frustração naquele convênio. Aquele convênio em que o município recebia
recursos por conta dele, provavelmente esses recursos não ingressaram, e ele não pôde executar
aquilo que ele havia planejado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você consegue mandar para a gente de onde foi que ele
tirou o dinheiro que gastou e de onde era o dinheiro que ele não gastou?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Na planilha completa...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente recebeu uma planilha completa. Eu vou te mandar
também, Vereadora Rosa Fernandes.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – A minha...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você tem esse nível de detalhamento?
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Tem o nível. Aqui a ideia é tentar ajudar vocês a interpretar o que
está lá, trazendo alguns casos mais relevantes, entendeu? Então, aqui, em 2015, houve uma
frustração na receita que ele pretendia obter com convênio. Provavelmente, é isso. Aí, ele não
executou os R$ 313 milhões. Apenas R$ 10 milhões.
Em 2018, da dotação aprovada, R$ 257 milhões também eram previstos para serem custeados com
recursos provenientes de convênios realizados. No entanto, somente R$ 10 milhões foram realizados.
Então, provavelmente, teve uma frustração nessa receita de convênios. Provavelmente, se é um
convênio com o Governo Federal, pode não ter havido o repasse ou o próprio município não ter
cumprido alguma cláusula do convênio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Quando a gente esteve aqui falando com a Rio-Águas,
algo que a diretoria aqui da Rio-Águas falava para a gente era que em determinados convênios o
município não estava pagando a sua contrapartida e aí o dinheiro federal secava, não recebia. Isso
também é uma possibilidade.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É uma possibilidade.
Senhores vereadores, eu acho que as perguntas são extremamente pertinentes. Inclusive, muitas
coisas do que vocês falam me fazem entender outra parte que eu não entendia.
A coordenadoria que está aqui, hoje... Eu acabo vindo falar em nome do TCMRJ, mas eu trabalho
dentro de uma unidade do TCMRJ, não sou o TCMRJ inteiro. A nossa coordenadoria não analisa, por
exemplo, esses instrumentos de convênio, instrumentos contratuais, existem outras unidades
técnicas no TCMRJ que acabam fazendo essa análise. Então, eu, realmente, não consigo explicar
exatamente o motivo dessa frustração, mas, ao que parece, houve uma frustração nessa receita de
convênios, impossibilitando a execução do programa. Então, cai drasticamente.
Agora, quando eu penso na Fonte 100 – e que fique claro para todos, a Fonte 100 é o recurso que o
gestor tem livre, não está vinculado a nada, ele usa naquilo que ele acha é prioritário. Quando a gente
pensa na Fonte 100, a dotação é a linha em laranja. O que foi aprovado, planejado para ser executado
com essa Fonte, que é livre, é o que está na linha laranja. Então, por exemplo, em 2009...

A2-0801

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Laranja é o empenhado.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É a linha azul, desculpa, eu troquei.
O azul é o que ele planejou para gastar com essa fonte que ele tem livre, que é a Fonte 100. A laranja
é o que ele empenhou, o que, de fato, ele comprometeu do orçamento para executar. O que ele fez?
Em 2009, as linhas estão muito juntinhas, então, tudo aquilo que ele planejou – em 2009, não estou
falando do atual prefeito – com a Fonte 100, utilizou, gastou, e tem alguns pequenos descolamentos,
aqui, em 2013, 2014, mas é muito próximo do que havia planejado, o que seria até razoável.
Então, assim, nesta análise aqui... Olhem, isso acontece, também, em 2017, 2018 e 2019, que é a
gestão em questão aqui. Quando ele tem o planejamento na Fonte 100, ele acaba executando, pelo
menos, é o que eu posso inferir dos dados orçamentários.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas no caso, aqui, de 2017, 2018, é perto de zero, não é?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim, é baixo. O que ele planejou com a Fonte 100 é pouco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na verdade, a pergunta é: se a Fonte 100 é o que ele vai
definir como prioridade, não precisa ser você a dizer isso, somos eu, o Vereador Renato Cinco e a
Vereadora Rosa Fernandes que estamos falando é, neste caso, proteção a encostas não foi prioridade
porque ele colocou, do orçamento da Fonte 100, zero, não é? Perto de zero.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim, perto de zero. Então, realmente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você viu, Vereadora Rosa Fernandes?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Se a gente não consegue saber...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Olha, ali é uma diferença entre o que vinha acontecendo de
2010 a 2016, você pode ver ali com alguma coisa... tem lá. Quando chega em 2017, quase desaparece
e, em 2018, desaparece! A linha azul não tem continuidade para 2019, ela não está ali, não tem
continuidade, ela para em 2018. Só para você ter uma ideia. Em 2019, agora, as pessoas morrem!
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É isso, vai chegar a zero.
O que a gente não consegue levantar e, talvez, se sua equipe, mais detalhadamente, pudesse pegar
essas encostas que tiveram deslizamento, se receberam algum tipo de investimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 2017 e 2018, nada.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São 10% da encosta. É um filete.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Bom, e outro mostra o distanciamento da fonte de convênios.
Nos anos 2009, 2010 e 2011 ele até tem uma execução – a execução é o que está em laranja, é o
empenho – perto do que ele tinha previsto para gastar com convênio. Mas aqui, olha, em 2013, já
descola um pouco; 2014, já descola muito, ou seja, esses espaços aqui mostram, realmente, uma
frustração no convênio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que é o total R$ 1,2 bilhão ali? É o total...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É a diferença do que ele dotou para gastar com convênios, mas
não gastou. É, mas no período todo, não é só dos três últimos anos, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Controle de enchente.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Isso.
Bom, é mais ou menos aqueles dados que a gente tinha, é mais ou menos a interpretação que a
gente já tinha dados, só que, agora, mudou o programa, agora, eu estou falando do controle de
enchentes.
Vamos lá, vamos ao que interessa.
Em 2017, ele já executou bem menos do que foi aprovado. Foram aprovados R$ 197 milhões, e a
execução foi de R$ 26 milhões. Se eu comparar ao que foi executado nesse programa, em anos
anteriores, ele também está bem abaixo. Muito abaixo!
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Em 2018, ele volta a executar recursos nesse programa também abaixo do que foi aprovado. A gente
vai tentar ver se tem a ver com aqueles convênios que foram frustrados. Mais à frente, a gente passa
os slides.
Em 2019, ele já empenhou R$ 104 milhões, mas é melhor ver pelo “liquidado”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Empenhou R$ 104 milhões, mas só liquidou R$ 15 milhões.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Isso! Porque o ano ainda não está fechado. Se ele inscrever tudo
isso em “restos a pagar” é porque ele tem esperança, há algum fato que o motiva a manter aquilo em
“restos a pagar”, há empresa trabalhando, e ele não liquidou ainda…
Se ele mantiver no final do ano! Sim, por isso é que, enquanto o ano não está fechado, é melhor
realmente pelo “liquidado”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No microfone, Vereadora Rosa Fernandes, para a sua
indignação ser registrada.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu não acredito que haja muita diferença porque, com o
caixa da Prefeitura baixo, vão tirar dinheiro de onde? Não pagou até agora. Faltando pouco para
terminar o ano, ele não vai arrumar dinheiro. A não ser que seja para prestigiar o trabalho da
Comissão, ele pode fazer um acerto e quebrar menos as empresas.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Posso passar esse?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, pode.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Realmente, em 2019, na análise de vocês, como não está fechado
ainda, é melhor ir pelo “liquidado”.
Aqui, uma das solicitações feita pelos senhores era de separar, porque poderia influenciar em uma
comparação histórica, os gastos que tivemos com reservatórios, nesse controle de enchentes,
porque isso poderia distorcer, em 2014, 2015, uma comparação histórica. A gente percebeu, inclusive,
que não distorce tanto, mas aqui é o que foi gasto com os reservatórios.
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Vou fazer aqui uma ponderação a pedido do Diogo. Aliás, quero registrar aqui o meu agradecimento
ao Diogo, porque eu estou apresentando, mas o trabalho é dele. Ele é que fez e destacou tudo. Era
difícil, no Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Prefeitura, a gente achar a despesa, por objeto,
do contrato. A gente teve, então, que ir a outro módulo que fala sobre contratos e ficar filtrando as
descrições do objeto contratado pela Prefeitura. A gente achou aqui “reservatórios profundos”
imaginando que seriam esses que a gente teria que tirar da conta.
Esse primeiro slide, então, mostra o que foi gasto com reservatórios lá no Programa 97 – controle de
enchentes.
O SR. DIOGO MARQUES – Para complementar, se houver gastos que não estejam com essa descrição,
não estão incluídos aí.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Pode estar relacionado ao reservatório, mas talvez não esteja
porque a descrição não era clara, e a gente não conseguiu extrair.
Aqui tem, então, um volume de gastos. Percebe-se que em 2014 e 2015, especialmente, foram os
maiores volumes aplicados. A partir de 2016, há uma queda natural, normalmente despesas com
manutenção. Enfim, eles foram construídos naquela época, e agora as despesas são mais de
manutenção e não de implementação daquele sistema.
Realmente aqui, então, há esses gastos que totalizam R$ 356 milhões, valores atualizados. Aqui, a
gente tem o gráfico de controle de enchentes, novamente o que foi empenhado e pago. Aqui é a
tradução do que a gente viu nos dois slides anteriores. O que foi empenhado, na linha azul, e aí você
vê novamente, 2013, 2014 e 2015, os maiores volumes; depois, isso cai um pouco.
Agora, o slide de baixo era a tentativa de corrigir a possível distorção. Então, o que eu tenho? A linha
mais escura: empenho atualizado pelo Programa de Controle de Enchentes (PCE), incluindo o
reservatório, o que foi gasto com o reservatório, e a linha mais clara, o empenho atualizado sem o
reservatório. Aí, você vê que fica próximo, né? Então, não distorceu tanto assim. De qualquer forma,
mesmo sem os reservatórios, há uma queda a partir dos anos de 2016, 2017 e volta a subir um
pouquinho nos anos de 2018 e 2019.
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Aqui, a gente destacou alguns aspectos. Aquele gráfico, o primeiro do canto esquerdo superior. A
previsão para se realizar gastos com a fonte de convênio, vamos aqui, é a linha azul, em 2010 era em
torno de R$ 130 milhões, R$ 140 milhões. Em 2011, isso devia estar em torno de uns R$ 70 milhões. Aí
você percebe que a execução, de fato, o que foi empenhado naquela fonte é menor. Então, mais uma
vez aqui, a gente percebe que a gente infere, né?
Eu não tenho como... Realmente, quando há uma baixa execução, normalmente está acontecendo na
fonte de Convênio. Então, talvez tenha uma falha no planejamento dele, pode estar planejando gastar
com convênio, mas ele não consegue cumprir os convênios. Pode ser que tenha alguma coisa nesse
sentido. Eu não tenho como garantir que é isso, mas a frustração ocorre especialmente na fonte de
convênio. Ele prevê gastar com convênio e essa receita não se concretiza, por isso ele não gasta.
Já aqui, eu tenho operação de crédito contratual realizada, empréstimos, financiamentos, obtidas
pelo governo. Ele faz um planejamento de gastos considerando essa fonte, que ele vai obter junto a
terceiros, junto ao mercado, mas isso acaba havendo uma frustração também. Você vê que está
espaçado: a linha azul é o que dotou e a linha laranja é o que ele, de fato, gastou. Então, pode ser
também que aquelas operações de créditos que ele tinha previsto para arrecadar recursos e gastar
naquele programa, aquela operação de crédito não tenha se concretizada. Volto a dizer: eu não
consigo explicar o motivo disso, mas é aí que está ocorrendo, especialmente na fonte de convênio e
de operações de crédito, é ali que está havendo uma frustração.
Por outro lado, tem o que o Vereador Tarcísio Motta falou, tem a questão também da Fonte 100: se
aquilo é prioridade para ele, ele deveria alocar mais recursos da Fonte 100, porque ele sabe que é
livre, não vai depender de terceiros.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nessa apresentação aqui, você não teria só o gráfico da
Fonte 100 aí, também não? Vai estar na apresentação.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – No último, a gente tem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está no último?
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Faz um panorama geral.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, tá.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Envolvendo todos os programas e ações que os senhores tinham
pedido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, entendi.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Embaixo, eu tenho, no PCE.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Algumas coisas destacadas, não é isso?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. A Fonte 11, aqui, convênios a realizar em 2011. Ele previa
gastar com convênios que ele ainda vai realizar R$ 33 milhões, e ele não executou nada. Isso a gente
trouxe, vai estar na planilha de vocês também, a completa, e pode causar uma estranheza: “Pô, o
convênio a realizar, ele sempre prevê alguma coisa e nunca executa nada”.
Isso é normal acontecer, vou tentar explicar. Ele, inicialmente, faz a dotação prevendo a celebração
de convênios naquele exercício, e são aqueles convênios que vão financiar aquilo que ele aprovou. Só
que, concretizado o convênio, o que ele faz? É um mecanismo legal, lícito e orçamentário. O que ele
faz? Ele cancela a Fonte Convênios a Realizar e executa pelo realizado.
Então, sempre que for algo “a realizar”, é o que ele ainda ia celebrar. Esse instrumento contratual, ele
previa aquilo para aquele ano e, se concretizado, ele não executa no “a realizar”, ele troca para o
realizado. Tudo bem? Então, vai dar sempre essa diferença.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, 118 para 108, no caso.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Exatamente. Então, assim, na 108, aí eu vejo a frustração, na 108,
de Convênio realizado. Então, por exemplo, em 2011, nesse PCE, foi planejado gastar R$ 68 milhões
com recursos de convênios realizados. O convênio já existia, deveria ter um fluxo de receitas
estabelecido no instrumento de convênio para entrar já naquele ano. Entretanto, nada foi executado,
então houve alguma frustração aí.
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Na operação de crédito realizada em 2011, ele previa gastar, nesse PCE, R$ 71 milhões. A título de
financiamentos, empréstimos, enfim, ele ia obter recursos de terceiros para financiar aquilo. No
entanto, a capacidade dele foi de apenas R$ 2 milhões. Ele só executou R$ 2 milhões. Isso lá em 2011,
não é?
Aqui, este quadro, eu vou pular direto para 2017, mas este quadro explica as frustrações de receita. A
gente está tentando aqui destacar o que mais se frustra e acaba impedindo a execução por completo
do programa. Em 2017, eu tenho esse evento aí, olha: R$ 61 milhões foram aprovados no orçamento
para gastar com controle de enchentes. Os recursos que financiariam isso, esses R$ 61 milhões que
ele ia gastar, seriam de convênio realizado, e ele não executou nada. Então, houve algum problema aí
no convênio.
A mesma coisa com a operação de crédito. Além dos R$ 61 milhões, que era título de convênio, ele
também previa gastar nesse programa com a fonte, que ele obteria por meio de terceiros, R$ 63
milhões, e ele não concretizou. Apenas R$ 3 milhões foram concretizados. Então, isso talvez ajude
em uma interpretação. Por que ele não executa o programa integralmente? Provavelmente, por
questões como essa também, além de outras.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não sei, Chapiro, se nessa... Por exemplo, Operações de
Crédito Contratuais realizadas, isso pode estar dentro do que são operações de crédito que são
autorizadas pela Câmara?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque é um elemento, inclusive para nós, aqui na Câmara, a
situação de que a gente está aprovando um empréstimo que depois não é realizado pela justificativa
que ele dá aqui. Ou seja, porque se é uma operação de crédito realizada, esses R$ 63 milhões
entraram. Eles só não foram gastos onde eles disseram que ia ser. Devem ter sido gastos em outro
lugar, é isso ou eu estou entendo errado?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Eu posso ter celebrado com uma instituição financeira e nos
termos da operação de crédito, talvez o município tivesse que dar uma contrapartida.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, não deu a contrapartida e não veio o dinheiro também.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Está celebrada a operação de crédito, mas não foi efetuado o
financiamento propriamente dito. Podem acontecer situações como essa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O trabalho que vocês mandaram mais amplo tem
discriminado... Porque a gente vai fazer essa pergunta talvez para a SMF ou para a Rio-Águas, mas
tem a discriminação de que operações eram essas? Não, não é?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não, discriminadas não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bom.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Bom, aí, a gente sai daqueles dois principais programas, que era o
Controle de Enchentes e Proteção de Encostas e vai para Proteção Civil ao Cidadão. Os valores são
menos expressivos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você tentou desenhar um escorrega aí, é isso?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É, um tobogã. Realmente, você vê aí que, a partir de 2013, vem
em uma queda. Não tem muito a comentar, não é? São os dados apenas atualizados.
É, mas... Olha uma informação importante aqui: a execução não é tão discrepante do que ele planejou.
A gente percebe que o programa só utiliza a Fonte 100...
Ah, não, pensei que ia ter o gráfico, mas está aqui embaixo. Ou seja, o que ele planejou foi tudo para
gastar com a Fonte 100 – aquela fonte livre dele –, e ele gasta perto do que foi planejado. Quando eu
falo “ele”, o prefeito que mudou, porque eu tenho diversos anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas também aí tem uma questão que, a partir de 2017, o
que é empenhado, o percentual é bem abaixo daquilo que está de dotação.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque quando se chega a 2017, dotação R$ 3 milhões... Aí,
foi R$ 1,9 milhão.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depois, R$ 2,5 milhões; empenhado, R$ 1,6 milhão; liquidado,
R$ 1,4 milhão, quase.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ainda assim tem uma diferença aí nessa historia, mesmo
sendo só Fonte 100.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É. Em 2016, a gente também observa isso. Tiveram R$ 3,189
milhões aprovados, R$ 3,190 milhões, e foi um pouco menos. Mas, mesmo assim, não é tão
discrepante em relação aos outros programas, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É verdade.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Porque, assim, a minha análise é muito fria, é de dados,
realmente, de valores. A preocupação da CPI não é exatamente só com valores e dados.
Bom, aqui é o programa de expansão do saneamento. Já aumenta o valor dotado. Vou já direto para
2017: aprovado no orçamento, R$ 259 milhões; executado, R$ 123 milhões. Então, tem uma diferença,
aí, de R$ 130 milhões, do que não foi executado, que deixou de ser executado em 2017. Vamos ver se
a gente consegue, nos próximos slides, explicar isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se puder voltar...
Aqui tem uma coisa curiosa: a dotação para 2019. A dotação é para o ano todo, não é?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O empenhado e tal, mas é uma dotação que cai muito, nesse
ponto de vista, em 2019, não é?
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É. Como o orçamento de 2019 ainda está em execução, pode ser –
eu não tenho como garantir – que ele faça remanejamento e aumente o valor dessa dotação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que vá haver créditos suplementares...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Mas essa é a dotação até o dia 24 de junho. A gente pegou a
atualizada. De qualquer forma, é bem menos do que vinha sendo planejado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, na verdade, tem um problema aqui, que é... Em 2015
e 2016, tem um ponto fora da curva, que é o crescimento da dotação e também um crescimento do
que foi empenhado.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ano eleitoral, essas coisas todas e tal. Depois, você tem uma
queda, mas os valores estão maiores do que 2013, por exemplo; maiores do que 2012, por exemplo.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Cai, em relação a 2016, mas ainda é superior ao que era em
2014... Entendi.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá, mas tá entendido. Entendi aqui qual foi a parada.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Beleza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Podemos seguir.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Aqui é o gráfico que mostra exatamente os anos eleitorais, 2015
e 2016, quando foram realizados mais gastos.
Aqui, o que a gente tentou mostrar era onde houve mais frustração, e por que não foi executado
tudo. Novamente, aparecem as operações de crédito. Em 2014, R$ 176 milhões em operações de
crédito. Foi planejado gastar, na expansão de saneamento, R$ 176 milhões com essa fonte de recurso,
mas apenas R$ 43 milhões podem justificar, aí, uma frustração nessas operações.
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A mesma coisa em 2015 e em 2017, na casa de R$ 200 milhões – em 2015, quase R$ 300 milhões
até –, seriam gastos com recursos obtidos por meio de operações de crédito, e apenas R$ 143
milhões foram utilizados em 2015. Então, também teve uma frustração nessa receita. Pode ser
alguma... Tem operação de crédito celebrada, mas não ocorreu, de fato, a liberação de recurso, o
ingresso desse recurso nos cofres da Prefeitura. Então, pode ser isso. Não tenho como cravar, mas
pode ser isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Este programa praticamente só este tipo de recurso...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele usa muito pouco de Fonte 100, não é?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, por exemplo, em 2015, mesmo se a gente pegar,
nessa tabela, R$ 143 milhões foram empenhados, que eu pego em 2015, aqui, o empenhado...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – R$ 179 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – R$ 179 milhões. Ou seja, a grande maioria, um percentual
enorme aqui, é de convênios mesmo, operações de crédito e tal.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. A dotação – eu marquei, quando você passou o slide – era de
R$ 312 milhões. Então, ele planejava gastar R$ 312 milhões – a dotação geral – nesse programa, dos
quais R$ 274 milhões, talvez uns 80%, ele esperava de operação de crédito. Então, é a principal fonte
de custeio desse programa. Está tendo problemas de frustração. A operação de crédito não está
gerando os recursos que inicialmente havia sido pactuado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu lembro aqui, de cabeça agora, que nós aprovamos
empréstimos, aqui nesta Casa, que vinham com a justificativa que era do tal Projeto Finisa, que é o
projeto de dinheiro, via Caixa, de expansão do saneamento. Certamente, é por aí que vem essa
história.
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O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É por aí. Esse é muito baixinho, esse programa. Aí, a gente já abriu
logo por fonte. “Mas eu tinha pedido desde 2009”, mas só tem esses dois anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só tem esses aí.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Águas do Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Águas do Rio. A gente lembra, Thales, qual é a descrição
desse programa, do que ele faz? Porque eu acho que é a questão do cuidado com os rios. Ela não
tem a ver com drenagem e tal. Eu acho que tem a ver com o meio ambiente, nesse caso. Não é,
Vereador Renato Cinco? Por isso ela está com tão pouco dinheiro: meio ambiente... Não precisa de
muito, não é, Vereador Renato Cinco? É ironia. Para registrar na ata, aí. Porque, senão, alguém lê
depois e, como não tem a entonação, as pessoas não entendem.
Vamos lá, vamos lá.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É... Aqui, eu já... Olha, eu teria que fazer o somatório aqui da
dotação, para saber o quanto foi aprovado, o “geralzão”. Ele já abriu até por fonte. Como era menor,
dava para abrir. Então, nesse programa, apenas R$ 4,1 mil foram planejados para gastar com a fonte
livre do governo. O restante seria royalties de petróleo – que não deixa, também, de ser uma fonte
livre dele; multas por infração à legislação – ele pretendia gastar nesse programa pagando com os
recursos provenientes de multa, ele pretendia ir com quase R$ 2 milhões; multas por infração à
legislação do meio ambiente; e multas por infração de legislação do meio ambiente de exercícios
anteriores – superávit que ele possa ter feito dessas multas, em anos anteriores, ele também
pretendia usar isso para financiar tal programa.
Aí, a gente vê que houve o empenhamento bem próximo, no caso aqui, dos royalties de petróleo, e no
caso do que ele já tinha em caixa aí de exercícios anteriores, das multas por infração à legislação do
meio ambiente. No exercício de 2018, ainda, aqui, esses quase R$ 2 milhões que ele havia planejado
gastar com esses recursos, provavelmente, isso não ingressou nos cofres públicos. Não teve a
receita. Em 2019, uma dotação bem simbólica ali.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só a janela... É isso, é só uma dotação simbólica: R$ 1 mil
mesmo.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É, na verdade, a dotação é um somatório de tudo, mas na Fonte
100 é bem simbólico. Ele botou R$ 1 mil. Não executou nada, ainda. Com royalties de petróleo, ele
vem executando. Mas, como a gente está em 2019, é mais legal a gente vir aqui pelo liquidado,
porque o ano ainda não fechou. Então, traz uma realidade mais próxima.
Multas por infração: ainda não empenhou nada, provavelmente, não está havendo essa arrecadação.
Já não houve em 2018 e não está havendo em 2019. Aí, eu não sei se, realmente, todo mundo se
adequou à legislação ambiental, ou se pode ser uma falha na fiscalização, então... Mas são hipóteses,
não é? Eu não tenho como dizer.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro. Porque, na verdade, a dotação está vindo de multa só
de exercícios anteriores, os dois anos.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim, que ele já tinha em caixa arrecadado e vem sendo superávit
naquela fonte, não é? Vamos lá...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, é sistema de drenagem.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Aí, são aquelas ações, não mais programas. Essas ações são
desenvolvidas em outros programas que não aqueles que a gente tinha destacado. Já se percebe a
partir, realmente, de 2017, uma queda nessa ação.
Se eu pensar, aqui, nessa segunda coluna: ele executou R$ 35 milhões em 2017; executou R$ 30
milhões em 2018; e, em 2019, ele iria até ao liquidado, que seria R$ 4 milhões até então. Tem
realmente uma queda, mas não é tão brusca como foi, por exemplo, naqueles programas principais
de controle de enchentes, mas tem uma queda, e o gráfico mostra isso, não é? Mostra essa quedinha
aí a partir de... Já vem em uma queda, 2017, 2018 e 2019 também. Tudo que ele empenhou aí...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, aqui, a gente tem um problema que, apesar de
2019 estar no meio do ano, a dotação orçamentária para manutenção do sistema de drenagem já é
muito pequena.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – É. Já é metade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, ele já empenhou quase tudo que tava de dotação.
Ele pode até aumentar a dotação ao longo do tempo, remanejando recurso. Na verdade, houve uma
lógica aqui de que podia gastar menos com sistema de drenagem em 2019, que é...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Pelo planejamento, a gente pode inferir isso, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É curioso, porque tem uma matéria em 2017, em que o
Crivella admite que corte de 60% em conservação prejudicou o escoamento de águas dos temporais.
Ou seja, em 2017, ele admite que prejudicou e chega em 2019 e ele faz uma dotação menor. Ou seja,
ele admitiu que o corte de verbas prejudicou a manutenção de bueiros, que podiam ter ajudado o
escoamento da água nessa terça – corte de gastos de 60% na verba de conservação da cidade...
Fala do Prefeito Crivella: “Sem sombra de dúvidas, a nossa crise, a nossa falta de recursos agrava a
situação da conservação. O problema da crise financeira do Rio de Janeiro é prioridade. A prioridade é
saúde e educação”. Dois anos depois que ele fala isso, as pessoas morrem.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – A leitura realmente é de um planejamento com valores menores
para 2019, pode mudar ainda, mas...
O gráfico abaixo reflete bem o que está em cima, esse decrescente aí nos valores aplicados em
manutenção do sistema. Assim, 91% do que foi empenhado foram na Fonte 100 e 9% são outras
fontes.
Outra ação aqui, de limpeza e coleta de resíduos em comunidades carentes, na verdade ela vem
caindo desde 2011, pelo menos o planejado, que é a primeira coluna.
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Depois, tem um aumento em 2013 no planejamento e tal, mas a execução está próxima aí do que ele
vem planejando. Inclusive, em 2019, ele já liquidou esses R$ 6,370 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, o próprio gráfico mostra que tem certa
permanência dos valores. Quando você faz atualizado, provavelmente é o mesmo programa, que
deve estar só se repetindo, quer dizer, do ponto de vista da base, quase que completamente nessa
história.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim, e quase 100% que ele empenha estão na Fonte 100, aquela
fonte livre dele.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aqui o que interessa para a gente é perceber se esses
valores são suficientes ou não, ou seja, não tem uma diferença no tempo, teria que abrir e fazer a
pergunta e vamos fazê-lo, na verdade, para a Seconserva, sobre o que tem sido feito com esses
recursos, mas não há um problema de queda de recursos nesse programa especificamente, em um
período do meio do caminho aí, 2017-2018, e 2019 está no meio do ano ainda, teria que esperar,
embora de novo a dotação orçamentária seja já muito menor do que estava acontecendo nos outros
anos.
Aqui, inclusive, só para o Vereador Renato Cinco poder me ajudar e o pessoal poder ver, tem a
história do Gari Comunitário. Provavelmente, a dotação de 2019 inclusive já está menor porque havia
a questão do Ministério Público, por isso acho que cai de 2010 para 2011, tem uma manutenção do
Gari Comunitário e depois deve...
Nós fizemos isso, mas o Presidente da Comlurb tinha até o final de julho, eu acho, para resolver o
problema; entretanto, não temos notícia se eles resolveram ou se esse programa será extinto, o Gari
Comunitário, que deve estar inserido aí nesta ação certamente.
Podemos passar.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Aqui também é uma ação que envolve um volume menor de
recursos; então, a gente abriu até por fonte. Ele dotou, na Urbanização e Revitalização em
Comunidades Carentes, em 2018, se eu fizer esse somatório aqui, vamos considerar esses R$ 6,9
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milhões como R$ 7 milhões; R$ 7 milhões com R$ 2 milhões dão R$ 9,1 milhões, que é a dotação
total, dos quais apenas R$ 1 mil em recursos que ele pretendia custear com Fonte 100, um valor bem
simbólico, e as outras fontes seriam, que ele já planejou, com contrapartida de regularização de
obras.
Eu tenho até dificuldade para entender exatamente o que significa isso, já que a gente não é da área
que analisa os contratos de obras e tal, portanto, temos certa dificuldade de entender isso, mas
seriam outras fontes, porém ele vem executando, ele empenhou aí praticamente 100% da
contrapartida de regularização de obras e também próximo a 100% aqui, com essa contrapartida de
regularização de obras, que ele já tinha arrecadado em exercícios anteriores. Então, tem uma
execução aí compatível com o planejado, nos dois casos, em 2018 e 2019. Não sei se é o suficiente,
enfim, mas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para uma ação que se propõe à urbanização de favelas, o
volume de recursos é muito pequeno, sem sombra de dúvida, mas vamos ter que fazer a análise
depois.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Aqui é uma visão muito macro, mais para tentar trazer
alguma conclusão, porque são muitos dados.
O que a gente percebeu aqui? Eu tive, no período de 2009 a 2019, considerando todos os programas
solicitados e aquelas ações também solicitadas pelos senhores vereadores, considerando tudo, por
exemplo, R$ 2 milhões, a primeira linha foi dotação, foi planejado no orçamento para serem gastos
com fonte livre, Fonte 100, aquela que o prefeito pode utilizar naquilo que ele entende ser prioritário.
Você vê que ele empenhou no período R$ 1,794 bilhão. Chega próximo aos R$ 2 bilhões. A diferença
pode ser uma frustração na arrecadação da Fonte 100 também. Existe essa frustração, a gente
percebe isso.
Salvo engano, uma das recomendações do TCMRJ no parecer prévio relativo às contas de 2018 é uma
adequação melhor na hora de planejar o orçamento, porque você ficar planejando orçamento com
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R$ 30 bilhões e arrecadar R$ 26 bilhões, você está criando despesas para as quais não vai ter
recurso. Então, é uma das recomendações.
Essas frustrações que giram em torno de R$ 3 bilhões, R$ 2 bilhões, que vêm acontecendo nos
últimos três anos, essas frustrações ocorrem também na Fonte 100. Então, explica que ele não
empenha tudo, mas chega próximo do que ele planejou para gastar com a Fonte 100.
O que eu destaquei em vermelho são aquelas discrepâncias em que ele planejava gastar com aquele
recurso, mas não se concretizou. Lembrando que, quando vier a expressão “a realizar”, realmente vai
ter dotação com convênio a realizar, com operação de crédito a realizar, e não vão ter execução
nenhuma.
Seria complicado para a gente limpar isso dos dados de vocês. Então, a gente mandou tudo, mas, na
hora de interpretar esses dados, realmente, não vai ter execução. No convênio realizado e na
operação de crédito realizado, percebe-se que, no primeiro, de 2009 a 2019, foi planejado gastar com
esses programas e essas ações, R$ 2 bilhões, que seriam custeados por convênio realizado. No
entanto, apenas R$ 406 milhões foram usados. Então, tem uma frustração muito grande aí nesse
tipo de receita de convênios.
Algo semelhante, não tão discrepante, acontece também com as operações de créditos contratuais
realizadas. R$ 2 bilhões foram planejados nesses programas, nessas ações, quase R$ 3 bilhões, na
verdade, R$ 2,8 bilhões, valores arredondados, dos quais apenas R$ 1,4 bilhão foi executado. Então,
também tem uma frustração naquelas operações de crédito. É difícil eu explicar para vocês o que
levou a essa frustração.
De tudo o que a gente está vendo aí, essas são as principais frustrações, que fazem gerar o que a
gente chama de economia orçamentária. Ele tem aprovado no orçamento, mas não executa. Ele, em
tese, economiza. Na verdade, ele não está economizando, ele não está gastando por conta dessas
frustrações.
Tudo bem?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa-me perguntar uma coisa, porque eu acho que,
provavelmente, no material que vocês mandaram acompanhar, deve ser possível. Mesmo que não
seja tão discrepante quanto convênio e empréstimo, no caso da Fonte 100, há uma diferença de R$ 2
bilhões na dotação e R$ 1,8 bilhão não empenhado. Então, tem uma diferença de R$ 200 milhões.
No material que vocês mandaram, eu consigo entender se essa frustração de R$ 200 milhões está
espalhada pelo tempo ou se ela é mais concentrada nos últimos três anos? É mais difícil, não é? Ah,
entendi.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não, mas ele pode ver que as frustrações ocorreram mais, por
exemplo, nos últimos três anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Ele pode perceber isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No caso do orçamento.
É só porque eu fiquei aqui na dúvida se elas estão... Elas nem devem... São R$ 200 milhões em 10
anos, é possível que elas estejam espalhadas no tempo, mas era só para entender se há uma
diferença com relação à Fonte 100, porque é uso discricionário da Prefeitura, se, na verdade, o
Crivella optou por usar menos nessa história, na diferença disso, porque também é o momento da tal
crise financeira. Isso se explicaria também por aí. É o momento da tal crise financeira que está
colocada nessa história. Queria tentar pensar se dá para a gente ver essa história.
A segunda pergunta é: por que as operações de créditos, convênios, não se concretizaram? É a SMF?
Ou teria que ser a...
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Seria a Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Seria porque a SMF não está convidada a vir? Eu já estou
propondo que a gente chame a SMF junto com a Casa Civil, para a gente poder, inclusive, fazer
perguntas sobre isso, ou mande até, já, por escrito, por ofício, porque, como a Casa Civil é quase lá no
final do nosso prazo, já mandarem as perguntas para que eles possam esclarecer para nós essa
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diferença apontada, porque esses convênios não têm se concretizado, ou seja, do ponto de vista dos
recursos é muito grave.
Nós estamos falando ali da ordem de R$ 2 bilhões quase, na Fonte 108, e, depois, nós estamos
falando de mais R$ 1,5 bilhão na Fonte 110, portanto, nós estamos falando de R$ 3,5 bilhões em 10
anos – é muita grana – para que a gente possa tentar entender o que aconteceu e qual é a
responsabilidade na Prefeitura, para não deixar isso acontecer mais. Se, na verdade, essa é uma
situação que o Governo Federal parou de repassar, desistiu dos convênios, de quem é a
responsabilidade disso.
É uma questão técnica, ou seja, a gente vai saber qual é o nível de responsabilização. De quem é a
responsabilidade por essa diferença que é muito significativa? Esse tipo de pergunta eu tenho que
fazer à SMF.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Sim. Provavelmente, a Fazenda consegue te explicar melhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho que a gente devia fazer essa pergunta, Thales, direto.
Vereador Renato Cinco, o que você acha? A gente faz já essa pergunta e convoca a SMF, também,
junto com a Casa Civil; mas manda o ofício para ver se respondem antes, para a gente poder...
Porque, senão: “Ah, eu vou ter que estudar”, mas, aí, não dá mais tempo, porque a gente vai estar no
prazo final da CPI.
Mais alguma coisa que vocês achem que vale a pena destacar aí? Há alguma coisa que vocês
gostariam de destacar ainda?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Eu só ia agradecer a oportunidade de tentar esclarecer, porque o
material, realmente, ficou muito grande. Quando a gente mandou o ofício com as respostas que
pediram, fui à Presidência do TCMRJ e falei: “Olha, se precisar, a gente vai lá apresentar”. Realmente,
ficou muito grande, eram muitos dados e, aqui, a gente tentou trazer alguma coisa que melhorasse
na interpretação de vocês. Então, agradeço esta oportunidade e desejo sucesso à CPI.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu é que agradeço. A gente agradece muito. Noto que a
gente deu certo trabalho para vocês buscarem do jeito que a gente precisava; mas é bom, porque a
gente vai aprendendo a lidar com isso. Fico muito feliz.
Agradeço, mais uma vez, ao TCMRJ, que tem sido sempre muito solícito, tanto nesta CPI quanto em
outra de que participei, que era a CPI dos Ônibus, sempre muito solícitos. Eu agradeço em nome,
certamente, do conjunto da CPI e da Câmara de Vereadores.
É um trabalho muito bom, com o qual a gente vai poder ter mais, inclusive, segurança para poder
chegar às conclusões que esta CPI precisará no seu relatório final. Certamente, contará não só com o
agradecimento explícito, mas vou mandar cópia para vocês também no final, para que possamos
pensar juntos, sirva para o que o TCMRJ possa seguir cumprindo sua missão no Município do Rio de
Janeiro.
Muito obrigado a vocês dois – Roberto Chapiro e Diogo Marques – e a todos.
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Agradeço ao Diogo também, que foi ele quem botou a mão na
massa. Eu só vim apresentar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Diogo. Obrigado, inclusive, para abrir espaço para a
gente poder ir tentando entender melhor como é que a gente vai mexendo nesses sistemas ali.
Tem umas perguntinhas, é isso? Empresta-me para eu fazer as perguntas. Algumas perguntas para
a gente fechar a questão, para a gente poder entender.
Aquela história da inspeção extraordinária ainda está em andamento. Vocês têm algum
planejamento, sabem o prazo para essa questão terminar? Você tem essa informação?
O SR. ROBERTO MAURO CHAPIRO – Não tenho, porque fica a cargo da 2ª Inspetoria, então, é algo que,
realmente, meu envolvimento é zero com esse tipo de auditoria. É, realmente, outra área, então, não
tenho, não sei nem dizer exatamente onde está sendo feita a auditoria, se é na Rio-Águas, se é na
Geo-Rio. É uma coisa que, realmente, foge muito às minhas competências lá. É competência, sim, do
TCMRJ, mas eu não teria como responder.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente manda um ofício com a pergunta sobre esses
planejamentos para a 2ª Inspetoria, porque, no início, Thales, ele, inclusive, explicou que estaria, sobre
essa parte, foi só a resposta do ofício que eles não teriam como apresentar hoje.
Então, queria agradecer muito essa presença de vocês. Acho que a gente vai encaminhar esses
documentos para os demais, para a gente poder tentar entender melhor essa história toda.
Vereador Renato Cinco, tem alguma colocação, alguma pergunta?
Sobre o sistema de alarme Alerta Rio, você sabe em que inspetoria seria?
A gente tem que perguntar lá, dar uma ligada para saber onde está. Já foi aprovado em uma sessão
plenária, a gente teve a informação e só queria saber onde está para poder também ver os prazos,
etc., para saber se a gente ainda consegue incorporar no nosso relatório final.
Vou fazer agora um resumo final, apenas para gravá-lo: a gente chega hoje a uma conclusão mais
bem consolidada sobre essa questão da diminuição dos valores. Há uma diferença entre o valor
dotado no orçamento e o valor empenhado, mas essa diferença dispara na gestão Crivella.
Crivella aplica metade do que a gestão anterior na proteção de encostas e áreas de risco geotécnico.
É aquela história de que ele demora dois anos aquilo que outras gestões aplicavam em um, ou seja,
aplica a metade disso. Crivella está aplicando 17% do que a gestão anterior aplicou no controle de
enchentes. No que se refere à Fonte 100, onde o prefeito tem toda a liberdade para decidir como usar
os recursos, para definir prioridades, Crivella gastou perto de zero em controle de enchentes e
proteção às encostas, o que mostra que isso não é prioridade para a sua gestão.
Há, então, um elemento aqui em relação ao qual a gente vai questionar os secretários e a
administração sobre isso, porque é um dos elementos importantes desta CPI. A Prefeitura não
consegue dar conta de suas responsabilidades no que se refere aos convênios e empréstimos,
portanto, não consegue utilizar recursos disponíveis para o controle de enchentes e proteção de
encostas, expansão de saneamento, etc., e a gente vai fazer essas perguntas aos secretários
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respectivos, buscando entender direito como é essa questão da contrapartida, porque não se coloca.
No final das contas, assim, está perdendo recursos.
Crivella aplica cerca de 70% do que a gestão anterior na expansão do saneamento, e 70%, em
comparação à gestão anterior, na manutenção do sistema de drenagem. Dessa forma, observamos
que o município tem se preparado muito mal para enfrentar o período das enchentes e os efeitos
climáticos extremos. Ao se preparar tão mal assim e ao investir cada vez menos, a situação para o
futuro próximo continua sendo muito ruim. Como os eventos climáticos extremos tendem a piorar,
isso significa que os impactos sobre a população serão maiores. Com menos recursos a cada ano, a
situação tende a piorar e o risco de as pessoas morrerem aumenta. Isso é grave, muito grave!
A gente inicia na semana que vem um espaço para perguntas e cobranças aos secretários, para
darmos a chance de a Administração Crivella se explicar. Agora, politicamente, não mais
tecnicamente, ou seja, não é mais a questão técnica que nos interessa, mas as decisões políticas.
A partir da próxima semana, haverá uma chance para que eles se expliquem ou terão que se explicar
ao Ministério Público, ao conjunto da Câmara de Vereadores, ao conjunto dos vereadores, porque é
esse o nosso papel aqui, o de fiscalização e cobrança.
Dessa forma, agradeço a presença de todos, em especial a presença de vocês dois, mas a todo o
TCMRJ. Lembro a todos que, na semana que vem, teremos mais, já com o Secretário de Meio
Ambiente aqui presente.
Muito obrigado a todos.
Antes de encerrar relembro as datas deliberadas na presente para as próximas reuniões e
audiências. Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 14h37)
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29 de agosto de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretário e Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente da Cidade
(SMAC)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte e um minutos, em segunda chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary
Barroso, sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão, com a presença
do Sr. Vereador Renato Cinco, Relator, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito,
instituída pela Resolução nº 1.450/2019, "COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS
FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS
QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS
RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos!
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, item 6, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR
AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída pelos Senhores Vereadores Tarcísio Motta,
Presidente; Renato Cinco, Relator; Rosa Fernandes, Membro Titular; Tiãozinho do Jacaré; Membro
Titular; Marcelo Arar, Membro Titular; e Teresa Bergher e Major Elitusalem, Membros Suplentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esclareço que quórum mínimo é de três componentes,
entretanto regimentalmente estando presente o Presidente e o Relator, pode-se ouvir os depoentes.
Estando presente o Presidente e o relator neste momento vamos dou como aberta a audiência .
O convocado para esta Audiência é o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor Marcelo André
Cid Heráclito do Porto Queiroz, a quem agradeço a vinda a esta Casa, à nossa CPI das enchentes.
A Presidência dá conhecimento ao depoente de que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem
poderes e determinação expressos na Constituição Federal, Art. 58, § 3º; na Lei Federal nº 1.579, de
18 de março de 1951, alterada pela Lei Federal nº 13.367, de 5 de dezembro de 2016; na Lei Orgânica
do Município do Rio de Janeiro, Art. 45, IX; e no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, Arts. 121 e 124.
O senhor está sendo chamado a esta CPI como testemunha. Por essa razão, dou-lhe conhecimento
de que “fazer afirmação falsa, negar ou omitir a verdade, perante a CPI, é crime de falso testemunho”,
conforme preceitua o Código Penal, Art. 342.
Estão, também aqui, acompanhando o Senhor Secretário Marcelo Queiroz, membros da sua equipe,
que farão uso da palavra na medida em que for necessário, inclusive para a apresentação que
trouxeram: Senhor Peterson Santos Silva, da Recuperação Ambiental; o Senhor Humberto Antunes,
gerente de recursos hídricos e resíduos sólidos; o Senhor Fernando Capella, assessor; Senhora Márcia
Costa de Oliveira, diretora do Centro de Educação Ambiental; Senhor Carlos Papera Fernandes,
arquiteto e gerente de monitoramento e fiscalização ambiental; e Senhor Alberto Cabral, arquiteto da
Prefeitura e da Secretaria.
Agradecendo a presença de todos e todas, haverá uma apresentação. Para que possamos fazer as
perguntas que a CPI precisa fazer, peço para que essa apresentação seja de 10 a 15 minutos.
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A palavra está franqueada.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Primeiramente, boa
tarde!
A gente fez uma breve explicação. Essa apresentação já foi mostrada – obviamente não em seu
conteúdo exato daqui hoje – na Comissão de Meio Ambiente, então vou ser bem breve, até porque
alguns dos membros aqui participam também da Comissão de Meio Ambiente. Pode passar o
primeiro slide.
(Inicia-se a apresentação de slides)
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Assumi a Secretaria no
dia 4 de abril deste ano. A Secretaria é um desmembramento do que foi a Seconserma, que foi criada
no primeiro dia deste Governo. O desmembramento aconteceu no dia 3 de abril, através de decreto, e
assumi no dia 4. Ali está o histórico da Secretaria que foi criada em 1994. Pode passar.
Essas são as áreas que compõem a Secretaria. Depois deixo à disposição, como deixei na Comissão
de Meio Ambiente, na apresentação. Pode passar.
O que temos, mais ou menos, são os nossos mecanismos de ação em cima de... obviamente, quando
se tem um problema, como as enchentes ou como uma CPI, em que a gente pode estar atuando e
geralmente também o que já vem sedo feito. Uma coisa que gosto de ressaltar é que todas as
pessoas que estão aqui, 95%, se não me engano – não sei se essa é a conta da Secretaria –, são
compostos de servidores municipais, inclusive com os dois subsecretários, os diretores de área, são
todos servidores de carreira da Secretaria. Então, todos aqui presentes também são servidores.
Isso também reflete um pouco do trabalho, por isso trouxe alguns deles, porque têm o histórico das
ações de outros prefeitos. Inclusive, quando você fala na Secretaria de Meio Ambiente, ela tem mais a
função de planejar políticas – tendo em vista que hoje você não tem sob a sua tutela a Rio-Águas,
nem a Rio-Zoo, nem a Parques e Jardins – do que propriamente execução. A gente é mais um órgão
planejador de políticas para o futuro da cidade. Pode passar.
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Vou ser bem breve. A questão da recuperação florestal, o reflorestamento. É o projeto que a gente
tem. Quem coordena, na verdade, são a Débora, servidora responsável pela área, e o Peterson,
exatamente na questão do reflorestamento. Pode passar.
Aí é o panorama do último ano. Hoje a gente tem 490 mutirantes. Esse projeto tem 33 anos, se não
me engano – desde 1986. É um projeto a que a gente deu continuidade. Não teve mudança de nome,
não teve nenhuma grande discussão nova, pelo menos desde o momento em que assumi. Pode
passar.
Aí são as fotos do programa para mostrar que ele tem uma eficiência. Pode passar.
Aí é só para falar que hoje as medidas... Esse projeto ficou muito conhecido por aquela foto que
passou no slide anterior, na questão do Vidigal. Hoje ele é um projeto mais voltado para a Zona Oeste
da cidade. Então, 90% das ações, a única que não está na Zona Oeste, mas que atinge a unidade de
conservação, a área de proteção ambiental (APA) da orla, que é onde a gente está fazendo o projeto,
através de medida compensatória, de toda a revitalização da vegetação da orla vindo da Barra até
Ipanema e, também, o manguezal. Pode passar.
Aí são os nossos viveiros. A gente hoje tem cinco viveiros, e isso sustenta o nosso reflorestamento, o
que é um grande benefício, tendo em vista que a gente não precisa comprar mudas de empresas
privadas. Isso gera, então, uma economicidade gigante. É tudo produzido pela Prefeitura. Pode passar.
Aí tem a parte de agroecologia, as Hortas Cariocas, um programa que é também muito ativo. É um
dos projetos que estão concorrendo na FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação), sobre exemplos de alimentação saudável. Pode passar.
Hoje é a situação de como se encontra. A gente tem feito um aumento progressivo das hortas. Se
você for ver a apresentação à Comissão de Meio Ambiente, ali havia menos quatro. A ideia é a gente
avançar pelo menos mais 10 até abril do próximo ano, com um ano de gestão.
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Como está a distribuição: nas escolas e creches, 22; nas comunidades, 18. Nas comunidades ele tem
um perfil de projeto autossustentável, porque parte da produção pode ser comercializada pelas
pessoas que residem na comunidade; nas escolas, o que é produzido é merenda escolar. Pode passar.
Aí é onde estão localizadas as hortas, nas escolas públicas e comunidades. Pode passar.
Aí tem o que é produzido em Manguinhos: 52 toneladas em 2018. A previsão é de 70 toneladas em
2019. Pode passar.
Aí é uma foto no Morro de São Carlos, atrás do Minha Casa Minha Vida, perto da Prefeitura – antes e
depois. Pode passar.
Aí é o Centro Agroecológico de Madureira. Pode passar.
Aí as unidades de conservação (UCs), das quais a gente faz uma breve explicação. Pode passar.
Aí está, em numeração, o que a gente tem hoje, as áreas de proteção ambiental e recuperação
urbana (Aparus). É uma coisa para o que tenho chamado bastante atenção: unidade de conservação
tem regra. Há inclusive algumas discussões que foram colocadas esta semana na Câmara. Tenho
chamado atenção para que há áreas – como a praia, por exemplo – que estão dentro de uma APA e,
então, há regras específicas federais. Então, tem-se que tomar cuidado, porque, na mudança de uma
lei, a gente pode perder o status de unidade de conservação. É uma coisa que, aproveitando que
estou aqui, quero deixar clara.
Há também o Programa Conservando Rios, que quem coordena hoje está aqui à Mesa: o nosso
querido Humberto, que também coordena a questão dos resíduos sólidos, junto com o Jaime. Hoje, a
gente tem 31 frentes de trabalho. São 69 km beneficiados. A gente tem como meta traçada ao
Ministro da gestão ampliar, se não me engano, para 70 km, e isso está muito perto de ser atingido.
É uma coisa que eu gostaria de salientar aqui: desde a minha entrada, nenhum núcleo foi extinto,
todos permaneceram exatamente no mesmo lugar. O único em que houve um tipo de movimentação
foi na área do Canal das Taxas, porque a associação de moradores da região, do Terreirão, não quis
assinar o contrato por discordar de uma cláusula. A gente tentou colocar na associação do Recreio,
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que também discorda dessa cláusula, que é uma cláusula que fala que a pessoa que trabalha na
associação não pode trabalhar no programa, sob a pena de gerar um vínculo empregatício com a
Prefeitura. Eles interpretam de outra forma, mas acho que não vale a pena a gente entrar nessa
discussão, tendo em vista que é um programa consolidado e toda vez que se coloca uma discussão,
pode-se gerar uma terceirização, o que acho uma coisa muito perigosa. Alguns desses projetos –
acho que a Secretaria é vanguarda nisso – são feitos com associações de moradores, num regime
mais democrático do que uma contratação terceirizada. Pode passar.
Aí está também a questão da coleta de resíduos. Obviamente, o Conservando Rios é um programa
que, no meu ponto de vista, tem o caráter de prevenção e um caráter muito forte em prevenção
ambiental, tendo em vista que se contrata via as associações locais. Então, a pessoa, além de fazer a
coleta dos resíduos, tende a espalhar a estratégia de não jogarem resíduos nos corpos hídricos. Pode
passar.
Aí tem a questão da fiscalização ambiental. O responsável por essa fiscalização também é
funcionário de carreira, o Papera, que vem com as subgerências, com a questão da patrulha
ambiental. Pode passar.
Aí tem um pouco do que foi feito em 2018. Não coloquei os dados de 2019 porque ainda podem ter
uma série de distorções, mas disponibilizo. Aí está tudo que vem sendo feito rotineiramente. Pode
passar.
Aí estão quais são as maiores reclamações, lembrando que na questão da poluição sonora há a nova
lei que passou grande parte dessa atribuição para a Guarda Municipal, e isso, obviamente, ainda está
sendo discutido. De certa forma, se isso for concretizado, consegue-se ter uma ação ambiental mais
correta, se bem que a poluição ambiental em unidade de conservação continua.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é por número de atendimentos?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – É por percentual de
atendimentos, desculpa.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, é por percentual! É por isso que eu não estava
entendendo.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Penso que há, ali
embaixo, o número de atendimentos. Se não, posso passar depois. Pode passar.
A Patrulha também faz a parte de resgates: no ano passado, basicamente 50% – obviamente com
algumas notícias dos jornais, com a força principalmente das grandes cadeias, a questão mudou um
pouco. Houve um pouco menos de resgates este ano, por percentual também, não em números.
Percentualmente, se tem mais reclamação em cima da questão de denúncia de danos ambientais.
Pode passar.
Aí é também um pouco do gráfico do que a gente mostrou anteriormente. A metade, 50%, é de
resgate de animais. Em cima da Patrulha, especificamente, que é o carro que está na rua, o 1746.
Pode passar.
Aí são os programas de monitoramento. Lagoa Rodrigo de Freitas, tudo ok; qualidade do ar. O Areia
Carioca, só lembrando que o contrato foi extinto: a empresa que detinha o contrato pediu um
aumento de um valor acima do reajuste, então a gente optou por licitar. Então, vai ter um mês ou
dois meses de gap até o fim da licitação, até porque o preço que estava sendo ordenado é um preço
que acho inviável para a situação que municípios, estados e Governo Federal. E quanto à floresta do
Rio, a gente tem o monitoramento constante da cobertura vegetal da cidade.
Acho que pode passar tudo rápido, são todos os dados que a gente tem da Lagoa Rodrigo de Freitas,
questão do monitoramento do ar.
Nesse slide são os formatos dos boletins, como é feito o monitoramento, e da areia, que a gente
passou ali. O da areia, só lembrando, tem esse gap, que é o gap da nova licitação.
Aqui é o uso do monitoramento verde. O monitor, mês a mês, você consegue ver o acompanhamento
da vegetação nativa da cidade.
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Licenciamento ambiental, eles têm a coordenadoria, está embaixo do Papera também, mas está o
Airton aqui, que é o responsável pela coordenação e as áreas do licenciamento, também funcionário
público.
Aí são todas as licenças, uma coisa mais específica. E os números, todo o trabalho feito em 2018. A
gente pode, depois, se vocês quiserem, passar 2019, a gente tenta fazer os apanhados que a gente
geralmente faz no final do ano.
E, no final, também trouxe aqui Márcia. A Márcia é extraquadro, mas já está há um grande tempo à
frente da educação ambiental. Não veio com a minha gestão. Ela manteve e participa bastante aqui
das comissões da Casa, o Prof. Célio Lupparelli tem uma comissão específica para discutir a educação
ambiental na cidade, e é a Márcia que representa geralmente.
Aqui é uma van itinerante em que a gente roda. Essa van é bem requisitada durante a semana por
colégios e, no final de semana, nos locais públicos, orla, praças públicas. A gente tende a fazer isso
pela cidade inteira.
Aí tem os nossos números, 50 mil pessoas atendidas em 2018. Acho que, em 2019, a gente também
consegue aumentar esse número.
Nesse slide são aquelas escolas sustentáveis, porque a escola, para ser sustentável, ela tem que
cumprir todos aqueles requisitos. Esse é um projeto que a gente tem junto com o ICLEI, que é uma
entidade que ajuda, dá suporte às políticas de meio ambiente. E a questão das mudanças climáticas
tem muito a ver com a questão. Como eu falei, a Secretaria, por não ter alguns órgãos embaixo, ela,
hoje, virou uma secretaria mais de planejamento do que propriamente de execução. Mas a questão
das mudanças climáticas faz parte do Plano de Desenvolvimento Sustentável que está sendo
elaborado pela Casa Civil, mas com a participação.
A gente também faz parte de projeto que, hoje, está no Instituto Pereira Passos, mas com todos os
dados fundamentados pelo Meio Ambiente, que é a questão de lançamento de gases de efeito estufa.
Esse inventário, que é uma das obrigações dos tratados internacionais, foi divulgado. Há alguns anos,
você não tinha esse dado divulgado. Foi divulgado no mês passado. Depois, se quiser, está disponível.

A2-0831

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
E aí foi o projeto que a gente... Eu fui Secretário de Administração na última gestão. Começou lá,
então eu conheço bem. Foi premiado na Light por tornar a Prefeitura mais sustentável. É um projeto
que ganhou o prêmio da Light, que gera uma economia de R$ 2,2 milhões, mais ou menos, para a
conta de luz da Prefeitura. O projeto custou R$ 6 milhões, mas não teve nenhum dinheiro da
Prefeitura. Foi subsidiado nesse prêmio Light. Com isso, a gente consegue, a longo prazo, diminuir a
conta. As placas já começaram a ser instaladas. Então, acho que é um avanço muito grande para a
gente dar o exemplo na Prefeitura.
E assim a gente chega ao fim. Quero me colocar à disposição para perguntas, sugestões e agradecer
a participação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Marcelo, pela explanação.
Queria, desde já, registrar e agradecer a presença da nobre Vereadora Teresa Bergher, suplente
absolutamente titular desta CPI, e registrar e agradecer muito a presença do meu companheiro de
Comissão de Educação, Presidente da Comissão de Educação, e alguém que está o tempo inteiro
também debatendo as questões ambientais nessa Casa, Vereador Prof. Célio Lupparelli, também
agradecendo a presença.
Eu vou fazer algumas perguntas, mas, de qualquer forma, até porque a gente também tem uma
atividade da questão da LDO lá em cima, se os senhores vereadores quiserem fazer uso da palavra,
fazer alguma pergunta, a qualquer tempo, fiquem à vontade nesse momento. Cinco, Teresa e Célio
também, se quiserem fazer uso da palavra com relação a isso.
Queria começar. Há algumas coisas que até têm referências na apresentação, e se vocês quiserem
voltar à apresentação durante as perguntas, também fiquem à vontade. Marcelo também, se quiser
passar para que outro servidor possa responder, se for o caso de uma pergunta muito específica.
O primeiro conjunto de perguntas tem a ver com institucionalidade, perguntas institucionais da
própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). Quais são as competências da Secretaria de
Meio Ambiente da cidade?
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Está na resolução aqui:
planejar, promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a política municipal de
meio ambiente em coordenação com os demais órgãos. Essa competência foi publicada no dia 12 de
julho de 2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Quais órgãos, fundações e empresas municipais ou
autarquias estão vinculadas à Secretaria de Meio Ambiente da cidade?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Hoje, nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nenhuma?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nenhuma delas.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Nenhuma delas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque confesso que a gente ficou... Inclusive, esta semana,
eu até perguntei à Edjane, porque, por exemplo, no momento em que a Seconserma virou
Seconserva, a gente, depois, parou; e como foi ao longo desse ano, a gente perdeu inclusive a
possibilidade, estava tentando entender como é que estava funcionando, onde é que estava a
Rio-Águas, por exemplo. A Rio-Águas não está subordinada à SMAC hoje, não é isso?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Nunca esteve.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas temos aqui uma discussão sobre a questão da
coordenação e da relação que a gente vai trabalhar ao longo dessa Sessão.
Quais seriam – para poder fazer uma lista, a gente viu alguns na apresentação –, hoje, os projetos
prioritários da Secretaria?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Acho que os que estão
nas fontes fixas, primeiro, as unidades de conservação, Conservando Parques, que é um projeto
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através do qual, teoricamente, a gente conserva todos os parques, as unidades de conservação da
cidade. Todos, não, porque os que têm sede, os que têm visitação...
Acho que a manutenção de tudo já vem acontecendo. Você tem a questão do Conservando Rios.
Como eu falei, a gente manteve, não diminuiu nem aumentou. Na verdade, teve a questão do Recreio
que a gente remanejou.
Tem a questão do reflorestamento, que a gente tem aumentado a forma não mutirante e cobrando.
Temos que 50% da compensação ambiental foi de reflorestamento, do passado principalmente.
Você tem um passivo passado que não foi executado que a gente está avançando no
reflorestamento.
Tem a questão das Hortas Cariocas, que é um projeto, do meu ponto de vista, de educação ambiental,
de empreendedorismo referência da Secretaria, um projeto que funciona.
Você tem a questão da Patrulha Ambiental, manutenção da Patrulha, hoje com quatro carros. A
gente conseguiu novos carros. Dois, específicos para...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpe. É que você está indo rápido demais. Calma, a
gente tem mais tempo, Marcelo.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Eu vou devagar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depois, o pessoal, inclusive, da Taquigrafia vai entrar em
desespero. Agora, você começou a falar um montão de números, eu falei: “Caramba, já me perdi”.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Desculpe.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você estava falando das Hortas Cariocas, aí, você mudou de
programa e começou a falar, inclusive, de automóveis...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Patrulha Ambiental.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Patrulha Ambiental.
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – A Patrulha Ambiental
hoje funciona com quatro veículos, sendo que a gente agora, na renovação no contrato, a gente está
adquirindo, sem aumento de custo, dois novos carros, que são específicos para resgate de animal
silvestre. O que acontece com o animal silvestre no carro tradicional é que, como ele não é
refrigerado na parte traseira, então, muitas vezes, você tinha óbitos de animais silvestres em virtude
disso.
Então, tem a questão da Patrulha Ambiental. A gente também está com um projeto para reformar,
pelo menos, umas das sedes da Patrulha, que fica no Centro. A Patrulha Ambiental é composta de
agentes municipais de meio ambiente e de guardas municipais. Obviamente, esse é um trabalho que
a gente tenta fazer com a maior habilidade possível. Você tem uma escala da Guarda que,
obviamente, para um trabalho que é 24 horas, sete dias por semana, tem que se encaixar muito
perfeitamente. E aí, um dos meus papéis é coordenar, com a entidade Guarda, essa ação.
Você tem, eu não sei o que eu já falei aqui, ações de monitoramento. É a única a que a gente não deu
continuidade pela empresa ter pedido...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por conta da história da areia, não é?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – A questão da areia.
Você tem o licenciamento, que é padrão. Você tem toda parte de mudanças climáticas, onde a
Secretaria dá subsídios geralmente a outras secretarias, ou ao Instituto Pereira Passos, tendo em
vista que o Plano de Desenvolvimento Sustentável, hoje, é tocado desde o início – até, se eu não me
engano, desde o governo passado, pela Casa Civil. Mas com uma participação muito grande da
Secretaria de Meio Ambiente, até porque ela é formuladora das políticas ambientais da cidade.
E você tem a educação ambiental, que está presente em todos os programas. Mas você tem um
programa específico: a Van Itinerante, que roda a cidade.
Esses são os projetos que, obviamente, têm custo fixo, que usam tanto o Fundo de Compensação
Ambiental como o orçamento da Prefeitura.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença da Vereadora Rosa Fernandes. Já
vou te passar a palavra, pois eu sei que você está com horário na questão da LDO, mas eu queria
apenas fazer mais uma pergunta, e registrar e agradecer a presença da Vereadora Rosa Fernandes,
que é membro titular desta CPI, absolutamente atuante, sempre aqui conosco.
Marcelo, dentro dessa questão toda da lista do que são os projetos prioritários da Secretaria, como é
que a questão da prevenção e mitigação das chuvas intensas se insere no planejamento da
Secretaria? Qual é o papel que a Secretaria entende possuir nesta questão? E quais são as ações que
a Secretaria tem executado nesse sentido? Ou seja, tem a lista de prioridades, mas quando a gente
foca aqui na questão da prevenção e mitigação das chuvas intensas, o que a Secretaria tem feito, tem
planejado e tem agido em relação a isso?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, é o seguinte:
o que a gente tem tentado fazer primeiro, onde é nossa competência, é uma maior interlocução com
os outros membros. Então, vou dar um exemplo: Comitê Gestor da Orla. O Comitê Gestor da Orla
ficou durante muito tempo desativado, e a gente o reativou. Já houve duas reuniões formais. Ele, se
eu não me engano, agrega 12 ou 13 órgãos da Prefeitura. Eu acho que é um exemplo bem sucedido.
Você tem todos os órgãos participando e decidindo o futuro da cidade. Então, essa é uma ação que
me compete.
A segunda é que, tentando participar, o Capella foi a todas as visitas técnicas, não sei se diretamente
da CPI, a Secretaria sempre presente.
Terceiro: hoje, um dos maiores problemas do reflorestamento é a titularidade do terreno, porque
você não pode reflorestar em qualquer lugar sem saber a titularidade. Então, a gente está numa
conversa com o Exército, porque uma das ideias é a gente conseguir pelo menos melhorar e unificar
o padrão do reflorestamento na cidade, até para você ter maior controle sobre todos os projetos.
E eu acho que, no fim, na questão de gestão, é evitar grandes mudanças em projetos bem sucedidos.
Então, você tem, por exemplo, todos esses projetos que a gente falou. Não houve mudança de nome,
de escopo, de local, nada em virtude da mudança da gestão. Não sei se o Airton quer complementar
alguma coisa.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem que ser no microfone, senão o pessoal não consegue
transcrever na Taquigrafia. Identifique-se. Pode sentar à Mesa, por favor. Não tem qualquer
problema.
O SR. AIRTON MELGAÇO – Boa tarde. Meu nome é Airton Melgaço. Eu sou coordenador de Controle
Ambiental. Só para complementar uma informação do Secretário, nós também temos um grupo de
trabalho, que foi formado com integrantes da Rio-Águas para a gente poder montar um
procedimento para agilizar o licenciamento ambiental para alguns serviços de limpeza de calha de
rios.
A gente tem algumas dificuldades em função de precisar fazer uma licitação, precisar de uma licença
anterior, principalmente a Rio-Águas. Tem exigibilidade, por resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, de caracterização prévia do material. Então, a gente tem tentado equacionar isso através
de uma resolução conjunta. Eu acho isso bastante importante para o tema em questão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para o tema da questão das enchentes.
O SR. AIRTON MELGAÇO – Isso, isso.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só para complementar
na questão da Conservando Rios, toda a implantação de núcleo vem em cima de corpos hídricos
credenciados pela Rio-Águas. Era sugestão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu queria, inclusive, avançar um pouquinho, mas, Rosa, a
hora em que você quiser fazer pergunta, fique à vontade, eu sei que você está com horário apertado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu já estou subindo. Tenho 10 minutos.
Primeiro, é um prazer receber o pessoal da Secretaria aqui. A Secretaria é, no meu entendimento, a
mais charmosa de todas, tem um potencial enorme quando se tem recurso para trabalhar. Sem
recurso, vocês ficam enxugando gelo e contando história.
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Na verdade, eu queria te perguntar algumas coisas. Você falou do Conservando Rios e, certamente,
você já deve ter falado dos Guardiões. Quantos Guardiões vocês têm?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O slide apresentado tinha 31 Frentes de Trabalho. Cada
Frente de Trabalho é um Guardião?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, é um grupo.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não, porque, só para
constar, o que era o Guardião, quando a Secretaria virou Secretaria de Conservação, virou
Conservando. Então, Guardião e Conservando, teoricamente, é o mesmo escopo de projeto.
A gente tem 31 Frentes, só deixando bem claro, em nenhuma Frente, exceto Recreio – Recreio é o do
Canal das Taxas –, você teve uma negativa. Se não me engano, foi implementado agora um novo
núcleo; tirando isso, nada mudou. E são 310 pessoas, cada núcleo tem 10 pessoas. Então, são 310 que
a gente chama de mutirantes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Trabalhadores?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Trabalhadores... Porque
ali não é CLT, é o regime de mutirantes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantos são?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São 310.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO QUEIROZ – São 318, a gente está aqui com todas...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Porque deve ter encarregado, essas coisas?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só para a gente... Dois no
Rio Maracanã, Rio São João, Rio Carioca... Vou falar rápido, mas se quiser depois eu deixo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É importante que a gente tenha essa documentação.
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Dois no Rio Maracanã, Rio
São João, Rio Carioca, Rio Jacaré, Pavuna, Calogi, Canoas, Rio Sardinha, Canal do Anil, Canal do
Pavuninha, Rio das Pedras, Rio Sarapuí, Viegas, Catarino 77, Catarino, Piraquara II, Meirinho, Rio Viegas
e Registro, Rio do Lucio, Rio Piraquara, Rio Caranguejo, Canal do Arará, Gatos, Rio Cabuçu, Rio dos
Cachorros, Rio do Cabuçu, Urucânia, Rio Cabuçu Mirim, Cação Vermelho, Canal do Sena e Barão de
Cocais.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vamos lá.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Uns tem nove, 10, mas
são 318 no total, porque a média são 10.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Poderia ceder uma cópia disso para a gente depois, se
puder?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Feito.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Onde é esse Rio dos Cachorros?
Ah, ele passa por lá também, não é? É outro. É 3, então; Rio dos Cachorros 3.
Secretário, quais foram os critérios de escolha desses rios?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, todos os rios
vêm com critério de escolha da Rio-Águas. É um projeto que vem desde o Guardião do Rio; então,
seguindo os mesmos parâmetros aprovados pela Procuradoria, se não me engano, acho que até a
Controladoria teve participação nesse projeto.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A indicação é da Rio-Águas?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É a primeira vez que você vai falar ao microfone, voce só se
identifica para eles poderem pegar.
O SR. FERNANDO CAPELLA – Fernando Capella.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O famoso Capella. Gravem bem esse nome.
O SR. FERNANDO CAPELLA – Para implementar novamente esse projeto, a gente mudou um
pouquinho o escopo. A eficiência não é medida só pela quantidade de lixo que é retirada, e sim pela
quantidade de lixo que não é jogada no rio. Para isso, em cada turma, hoje, a gente tem um agente
ambiental.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Esse agente ambiental está desenvolvendo o trabalho de
educação ambiental? Porque não vejo mais a educação ambiental na rua.
O SR. FERNANDO CAPELLA – Está sim. Cada frente tem um agente ambiental que percorre a
comunidade e faz todo esse trabalho de conscientização para que não jogue o lixo. O Conservando
Rios tem critérios para se colocar: são rios de baixa vazão e, geralmente, com dificuldade de uso de
máquinas para a limpeza.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Capella, já veio pronto da Rio-Águas, é isso?
O SR. FERNANDO CAPELLA – Não, fizemos reuniões com a Rio-Águas para fazer o leque dos rios que
a gente poderia fazer.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Bom, já que foi uma definição técnica – vamos entender
dessa forma –, acho que poderiam... Porque aqui existe... não é nem uma CPI: considero esta CPI como
uma CPI especial, porque leva em consideração a questão técnica, propositiva; tem a preocupação de
levantar a situação real hoje de vários pontos da cidade para que a gente possa ter uma proposta
razoavelmente embasada, não só para aplicar recursos para colocar no orçamento, mas também
para cobrar as ações dos órgãos competentes. Talvez fosse interessante que pudéssemos, no
próximo planejamento, discutir esses critérios e discutir essas escolhas, baseados em todo o trabalho
que está sendo feito por esta CPI.
Uma segunda coisa que eu queria levantar, e sobre que a Comissão de Meio Ambiente já se
posicionou, mas até hoje não teve retorno, é com relação às compensações ambientais. Até hoje, a
Comissão não recebeu uma informação em relação à compensação ambiental. Nenhuma. Aí é uma
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coisa com que fico muito chateada, porque a gente quer acompanhar, quer participar, mas acho que
não estão dando muita atenção para a Comissão.
Então, a gente vai fazer mais uma vez por escrito; quero um relatório... junto com o Presidente, que é
o Vereador Renato Cinco – isso já foi combinado nas nossas reuniões –, a gente quer um relatório de
todas as compensações ambientais do ano de 2019, com suas aplicações, material fotográfico, custo,
com tudo; a gente precisa disso.
Conheço a maioria dos técnicos, sei da seriedade de todos aqueles com quem convivi, conheço o
Secretário, que é uma pessoa muito especial, carinhosa e atenciosa, mas que não está dando
confiança para a gente. E é preciso dar confiança, porque aqui tem um monte de gente raivosa,
começando por mim. Não quero morder o calcanhar da Secretaria, porque é uma secretaria que amo,
mas se não tiver jeito, vou ter que morder o calcanhar de vocês: ou manda, ou manda, não tem outro
jeito.
Preciso que mandem para a gente um relatório do ano de 2019 com o que vocês fizeram com o
dinheiro de compensação ambiental, onde foi aplicado e por quê. Vocês não querem que eu vá para a
Tribuna dizer qual é o histórico disso. Acho que é muito ruim, vou ter que falar do histórico das
compensações ambientais; então, prefiro que mande um relatório, para proteger o trabalho de vocês
e para proteger os técnicos. Essa é uma forma de a gente estar protegendo o trabalho quando o
trabalho é sério; quando o trabalho não é sério, a gente esculhamba. Tenho dois raivosos na
Comissão: eu e o Vereador Renato Cinco.
Então, são três, porque o Vereador Renato Cinco é estilo Rosa Fernandes – ou eu sou estilo Renato
Cinco. Quando a gente tem que falar, a gente não manda recado; a gente fala, não tem meias
palavras. Então, vou pedir aqui na CPI, mais uma vez, o relatório das compensações ambientais. Não
adianta, porque não vou abrir mão disso.
Com relação à Patrulha Ambiental, acho que ela teve um trabalho de excelência lá atrás. Por falta de
recurso – e recurso humano, inclusive –, ela foi ficando tímida. E ela tem um papel importante, mas
acho que aquilo que ela fazia com velocidade...
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Por exemplo, acabei de receber duas reclamações de queimadas, mas não sei com quem falar,
porque imagina se vou ficar ligando para o Secretário toda vez que tiver uma queimada, toda vez que
tiver um corte irregular de vegetação. É preciso ter um número, tipo 190 – e tinha antigamente, que
era amplamente divulgado –, para que a população tenha, se apodere dessas informações e possa
diretamente fazer o contato com a Patrulha Ambiental, porque quando eles querem, eles são
rápidos, chegam numa velocidade e são excelentes, fazem um trabalho muito bom. Então, o que
peço é que haja uma divulgação maior e uma estruturação, claro, da Patrulha Ambiental, porque ela
pode prestar um serviço gigantesco muito maior do que ela já presta à população da Cidade do Rio
de Janeiro.
Então, era basicamente isso, vocês estão livres de mim. Vou atrás dos vetos, mas tem aqui os meus
porta-vozes, eles me representam.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor, vai ter assessor meu defendendo o meu veto lá.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vou estar lá defendendo os seus vetos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ele me representa, a gente fala a mesma linguagem. A
gente tem uma sintonia perfeita.
Mas eu queria muito que levassem em consideração esses três pontos que abordei, porque acho que
são importantes, e a gente vai cobrar isso até o final do ano, tá?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Vereadora Rosa Fernandes.
Se quiser responder alguma coisa para a Vereadora Rosa agora, neste momento, é a hora.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, na questão
da Patrulha, obviamente, a gente tem feito todo o possível. Uma das coisas que falei aqui na
compensação é que a gente estava tentando a reforma de uma das sedes da Patrulha para dar maior
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estrutura, a renovação dos carros... Obviamente, o número, desde o padrão, até para não desvirtuar
da Prefeitura – já me apresentaram outros projetos de ONGs, Linha Verde etc., o que acho válido...
Mas o problema é que a gente tem uma unificação hoje no 1746. Então, é o sistema hoje da
Prefeitura, discorde ou não, goste ou não, acho que a ideia é tentar melhorar a interação do 1746.
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – Meu nome é Carlos Papera, gerente de monitoramento e
fiscalização.
Com relação ao canal de atendimento, a gente sempre reforça que deve se utilizar o 1746. O 1746
hoje é atendido pelo telefone, pelo celular e pelo computador, e a gente consegue ter, a partir da
ligação do 1746, um atendimento dentro de um prazo que hoje é estabelecido no sistema como 64
horas, mas não é assim, porque a gente trabalha com 24 horas no atendimento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, Papera, está errado, está equivocado. A Patrulha
Ambiental tem o poder de chegar no tempo da ação. Muitas vezes, se ela não for imediatamente
acionada e não tiver velocidade para atender, perdeu o sentido.
Então, a Patrulha Ambiental é diferente dos outros serviços que podem aguardar. A Patrulha
Ambiental é diferente, por exemplo, de uma poda ou de uma retirada criminosa, porque o sujeito vai
chegar lá depois, vai fotografar e vai identificar, mas não vai pegar o sujeito da ação, que é o
importante. Cortando uma árvore, uma vegetação em algum lugar de área externa, quem fez não
será pego, porque você tem como constatar o dano, mas não tem como constatar o agressor. Muitas
vezes, você tem ações que necessitam de apoio imediato.
Mandar para 1746 é não querer resolver. Mandar para 1746 é ter que esperar como uma outra ação
que não requer esse tipo de coisa. O 1746 é um buraco que pode esperar 72 horas; aliás, esperam
meses, mas pode esperar. Mas uma ação criminosa ambiental não pode ter esse tempo de espera.
É claro que isso é uma coisa que vem determinada para vocês, mas acho que é uma luta para tirar
desse processo ou agregar de outra forma as questões emergenciais. Não pode ter o mesmo
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tratamento que um buraco e uma lâmpada apagada, é diferente. Então, independente do 1746,
poderia ter um telefone para emergência, entendeu?
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – Temos duas formas. Na verdade, a Patrulha atua com
atendimento emergencial, mas não imediato, como a senhora entende que é. Não tenho que
discordar disso.
Na verdade, quando a central 1746 entrou, em 2011, ela aumentou consideravelmente as demandas
que a Patrulha e a fiscalização receberam. Por conta disso, com a manutenção da estrutura, ela não
consegue hoje atuar da forma como todos entendemos que ela deve atuar, pelo menos em alguns
tipos de dano. Existem outros, sim, em que é perfeitamente razoável você ter um prazo de 24 horas
para atender.
Nesse especificamente relacionado ao corte de uma árvore na rua, realmente você não vai conseguir
pegar. É difícil, às vezes a gente pega; às vezes consegue investigar e algumas situações consegue
resolver, porque toda demanda que sai da Patrulha também vai para as unidades regionais e lá
recebe investigação.
A senhora está coberta de razão, ela precisa resgatar esse... Pelo menos para alguns aspectos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, então, vamos seguindo aqui.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na questão das medidas
compensatórias, primeiro, para deixar bem claro, assumi em abril e, no passado inteiro, não existiu
nenhum controle em cima da compensatória. Não que eu discorde: acho que tem que ter.
O que a gente tem feito é mudar o procedimento; já mudou, antes da minha entrada, na forma de
escolha das empresas que praticam qualquer tipo de compensação, mas agora também a questão de
uma resolução e umas reuniões, que a gente vai publicar, feitas pela Secretaria, em que vocês vão ter
um acesso muito maior à informação do que está sendo aprovado e com quem está sendo aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, me parece que, da sua resposta para a pergunta
que eu havia feito, ou seja, da questão da relação da Secretaria com a prevenção e mitigação das
chuvas intensas, a questão do tema desta CPI, existem alguns projetos que os senhores falaram. O
Conservando Rios é um deles, ou seja, em certa medida, quando apresentou... Se puder voltar lá, por
favor, a apresentação, aparece lá inclusive essa questão da prevenção, reduzir a ocorrência de
enchentes causadas pelo acúmulo de lixo, etc. São 69 km de rios beneficiados. Vocês têm um
parâmetro de comparação? Qual percentual isso corresponde ao número de rios na cidade ou
necessário para que aconteça?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – São 267 rios. Hoje a
gente está presente em 31 rios.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se for pela quantidade... Porque eu estava em quilômetros
porque eu achei que era mais justo. São 267, nós temos 31 rios, isso dá 12%. Portanto, é um elemento
ainda muito insuficiente do ponto de vista da necessidade que a cidade tem diante da questão das
enchentes. Eu queria pensar qual é o planejamento de vocês porque a pergunta seguinte é: qual é o
orçamento previsto para o ano que vem desse projeto? E uma avaliação sobre a insuficiência. Pode
ser uma avaliação primeira do projeto.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não, na verdade,
primeiro, na minha visão como Secretário, é que se trata de um projeto – eu falei isso lá no início –
que tem um cunho de educação ambiental. Eu acho que a gente tem que ampliar a educação
ambiental. Agora, é um projeto de recolha de resíduos de forma manual. Obviamente que isso é
importante, mas eu, sinceramente, acho que isso pode ser um fator mitigador, a gente pode investir,
apesar de – aí, só para também esclarecer –, um dos maiores desafios hoje da Secretaria é você
tirar... E a Vereadora Rosa Fernandes falou aqui e isso é um problema histórico, não vem de um, não
vem de dois, vem de mais tempo. O desafio é tirar da compensação ambiental projetos que têm
custo fixo porque essa receita é perigosa porque todo mundo aqui trata a compensação ambiental
como receita. Na verdade, o próprio nome diz: ela é uma compensação por um dano. Então, nós aqui
não podemos ficar torcendo para isso ser uma receita da Prefeitura do Rio de Janeiro porque isso é
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um dado ruim. Ou seja, significa que a gente está cortando muita árvore. Então a gente não pode
também contar que a gente quer ampliar a receita de compensação.
Segundo, que quando você tem um projeto como esse, você tem custo fixo. Inclusive, custo fixo...
tudo bem que é mutirante, não é um custo fixo CLT, mas é um custo de pessoas que, obviamente,
tirando que elas são mutirantes, mas você vê que a Prefeitura tem um problema de Lei de
Recuperação Fiscal de não poder contratar nesse momento, a não ser as áreas previstas na
Constituição. Então, ele é um projeto mitigador. Obviamente, tem como ampliar? Já teve muito
maior? Esse projeto já foi maior. Mas eu acho que esse projeto, por si só, é um projeto de cunho de
educação ambiental e de cunho de melhoria pontual. Até porque quando você fala na extensão dos
rios, 10 pessoas, é só você fazer a conta, melhora muito qualquer rio, mas, sinceramente, não
soluciona o problema. Então eu acho que a gente tem que ampliar. A gente pode fazer a previsão de
ampliação. Obviamente, qualquer sugestão vinda da Comissão será encaminhada para avançar. Só
para vocês terem ideia, a gente tem no orçamento Fonte 100, são R$ 5,900 milhões para o Programa
Conservando Rios.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São R$ 5,900 milhões para 2019 e essa previsão se repete
para 2020?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Se eu não me engano, ela
aumenta um pouquinho. Tem um reajuste mínimo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem aí a informação ou não? É porque vai vir ainda a LOA,
não é? Era só para previsão. Mas na LDO, por exemplo, não veio previsão de ampliação do programa
para número de rios.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na LDO a gente manteve
o número de rios.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Manteve o número de rios. Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Vereador Presidente Tarcísio Motta.
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só para corrigir: são 448
mais 840, R$ 5 milhões.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Nós aqui na CPI estamos preocupados em entender o que vem
acontecendo nos últimos anos no Rio de Janeiro, mas também pensando no futuro, especialmente
nos impactos das mudanças climáticas na nossa cidade. Nós temos duas legislações importantes que
no meu entendimento norteiam a ação do Município. Uma é a Lei nº 5.248, de 2011, que estabelece a
Política Municipal de Mudanças Climáticas. A outra é a Lei nº 11.428, de 2006, que estabelece o Plano
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Rio de Janeiro.
Algumas perguntas: esses orçamentos que foram citados aqui a respeito da conservação de rios
estão vinculados ao Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Rio de
Janeiro? Queria saber se vocês poderiam fazer alguma avaliação de como estão a implementação e a
execução do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. A
mesma coisa em relação à Política Municipal de Mudanças Climáticas, chamando atenção para o
seguinte: no sistema da Prefeitura, no demonstrativo das despesas por projetos, atividades e
operações especiais, segundo a categoria econômica e origem dos recursos, a implantação de
instrumentos governamentais relacionados às mudanças climáticas tem previsão orçamentária de
R$ 2 mil. Quer dizer, é uma janela orçamentária para um dia vir a ser executado o Plano Municipal de
Combate às Mudanças Climáticas. Então eu queria saber também da Secretaria qual é o plano da
Prefeitura para o Plano de Mudanças Climáticas. Manter só uma janela orçamentária? Efetivamente
tirar do papel? Vamos lembrar que a situação das mudanças climáticas vem se acelerando no
mundo. Existem previsões meteorológicas, por exemplo, de quatro graus de aumento de
temperatura no verão do ano que vem em relação ao verão desse ano. Então é muito possível que
haja, efetivamente, impactos inquestionáveis nas mudanças climáticas. Eu acho que esse ano já foi
isso, mas acho que ano que vem isso vai ficar mais claro ainda.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, na questão
orçamentária, quando se fala em qualquer desse tipo de programa, você tem, de certa forma, algum
link com mudança climática até porque neste tema quando você fala no pontual ele vem de um
conceito. A gente tem algumas ideias de projeto. Obviamente, todas, como o orçamento não é um
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orçamento extenso... Depois vocês podem dar uma olhada. Hoje o planejamento do Meio Ambiente
está em torno de R$ 28 milhões quando você tem despesas de pessoal. Então, basicamente a gente
paga os contratos já presentes dos programas que você tem visto. Onde você tem algum tipo de
folga é na questão de compensação ambiental. A gente tem tentado trabalhar muito com
financiamento. Vocês podem depois dar uma analisada nisso. Ontem a gente enviou ao Ministério da
Justiça... O Rio de Janeiro saiu do CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias) sexta-feira. Obviamente, você depende do CAUC até o final do processo para você
conseguir o recurso federal. Também todos são editais, não significa que a gente vai obter recursos.
Então o trabalho que eu tenho tentado fazer – e ontem foi fruto disso – foi que a gente ontem deu
entrada no edital do Ministério da Justiça em projetos que somados, se não me engano, no valor de
R$ 25 milhões, com contrapartida que variam, de projeto a projeto, de 1%, 5%, 10%.
Eu acho que o grande desafio, Vereador Renato Cinco, de a gente conseguir implementar qualquer
tipo de avanço no Meio Ambiente da cidade é por meio de dinheiro federal, de convênios possíveis.
Então a gente tem tentado avançar bastante nisso. Na compensação ambiental, em projetos que a
gente obtenha mais sucesso. Na questão do reflorestamento, como eu falei, eu acho que tem que
priorizar a Zona Oeste da cidade. A gente tem que ter um controle maior do reflorestamento que
vem sendo feito na cidade. Não o reflorestamento de mutirante. Você tem dois tipos de
reflorestamento: você tem o feito pelo “mutirão reflorestamento”, que também tem um caráter
ambiental, é feito pelas comunidades; e você tem um reflorestamento feito com 50% das
contrapartidas ambientais das empresas. Esse reflorestamento das contrapartidas ambientais é que
a gente está arrochando, tentando unificar ou pelo menos centralizar mais para a gente conseguir ter
maior controle sobre a execução dessas empresas. Porque realmente, hoje, com ele espalhado e com
todas as demandas que a gente tem no Brasil, a tendência é o enxugamento da máquina pública. A
tendência que vêm acontecendo nos últimos dias, principalmente na Prefeitura, é você ter um
número de aposentadoria maior. Então eu acho que a gente tem que tentar ser mais eficiente.
Na questão da patrulha, por exemplo, a gente tem – e aí eu acho que é uma boa demanda futura, não
só para os vereadores, mas para a gente pensar –, que conseguir obter provas de ações, de danos
ambientais através de instrumentos mais modernos. Então, por exemplo, a gente conseguir utilizar o
drone para fiscalizar algumas áreas, usar a tecnologia a nosso favor. Acho que esse é o desafio que a
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gente pode, de certa forma, melhorar não só nos números, de 10%, 5%, como vocês viram em todos
os programas, mas de fato ter um resultado maior para a sociedade.
Tenho participado de todos os eventos relacionados às mudanças climáticas. Estive em Salvador,
sem ônus para a Prefeitura. Hoje eu estou Presidente da Associação Nacional de Secretários de Meio
Ambiente do Brasil. Então, é uma discussão que eu sei que não é só do Rio de Janeiro. É uma
discussão que hoje inclusive é central na mídia de todo o Brasil, que são as mudanças climáticas. Eu
acho que agora a gente tem que partir para o pragmatismo principalmente no Rio de Janeiro, em
como fazer isso. E como fazer, acho, é ampliar isso. Na praia, a gente tentar alguma ação para evitar,
por exemplo, a ressaca. Na questão da temperatura, plantar muita árvore de uma forma mais
organizada.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Também, Secretário, evitar cortar 200 mil árvores para fazer um
autódromo. Se nós precisamos aumentar a cobertura de árvores da cidade, a gente pode evitar
desmatamento também. Acho isso muito importante. Inclusive quero dizer que eu tenho me
empenhado pessoalmente em aproveitar essa mudança do clima político do debate ambiental para
colocar o debate da Floresta do Camboatá junto à Floresta Amazônica. Inclusive estamos
internacionalmente chamando a atenção das autoridades internacionais, até dos pilotos de Fórmula
1, para o absurdo que seria eles virem participar de corridas num autódromo feito às custas de 200
mil árvores. Estou esperando a hora em que o Macron vai dar um puxão de orelha no Bolsonaro por
causa dessa bobagem de querer destruir árvore para fazer autódromo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, já que a gente entrou nesse assunto – eu ia deixar
isso mais lá para frente, estava nas últimas perguntas –, mas o Vereador Renato Cinco sempre
lembra a gente sobre essa questão. Inclusive é o Vereador com quem eu mais aprendi sobre essa
questão das mudanças climáticas. Queria emendar já algumas perguntas sobre isso. Como a
Secretaria tem trabalhado o cumprimento das diretrizes e metas da estratégia de adaptação às
mudanças climáticas do Rio de Janeiro? As diretrizes estão sendo executadas? Quais diretrizes estão
sendo executadas de forma satisfatória e quais não estão, na opinião da Secretaria hoje? Com todas
as dificuldades que o senhor está colocando aqui, mas a gente precisa de uma avaliação de um órgão
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de planejamento sobre essas diretrizes. Há um plano, há diretrizes e metas a serem cumpridas. Elas
estão ou não estão, quais estão, como estão?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Aqui hoje eu não estou
exatamente com o Plano em minhas mãos. Eu me comprometo a entregar a vocês onde a gente tem
avançado, onde não tem avançado. Depois, se eu puder... Agora, uma coisa também...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu posso te fazer perguntas de algumas delas para ver se a
gente tem informação. Por exemplo, há metas do eixo estratégico B. Que eixo estratégico é esse?
Garantir a conservação e a integridade dos ecossistemas e o uso racional sustentável dos recursos
naturais.
Aí tem 1.2: monitoramento de fenômenos meteorológicos, oceanográficos, geomorfológicos e de
parâmetros de qualidade ambiental. Tem algum tipo de monitoramento ou estudo feito sobre isso
nesse momento?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Tem, por exemplo, o
estudo feito com o Instituto Pereira Passos (IPP) de gases de efeito estufa, que é uma coisa que é
inovadora no mundo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aqui diz: monitoramento de fenômenos meteorológicos.
Qual é a avaliação da Prefeitura hoje sobre essa questão da intensidade das chuvas, sobre a
frequência das chuvas, sobre previsão. A SMAC ou o IPP – porque senão a gente vai ter que chamar o
IPP também – tem algum monitoramento?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Você tem, por exemplo, o
monitoramento do IPP das possíveis áreas alagadas da cidade, que não é de hoje. Você tem hoje o
monitoramento dos gases de efeito estufa, que é feito, elaborado e entregue. Poucas cidades fazem
isso, cidades que se comprometeram internacionalmente com isso. O Rio de Janeiro hoje é referência.
Você tem os quatro monitoramentos, exceto o da areia, que é o Monitor Verde, o monitoramento do
ar e o monitoramento da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é o único corpo hídrico que, pelo termo de
compromisso de 2017, está no Rio de Janeiro.
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Agora, a minha visão – e aí eu vou ser bem honesto e vejo inclusive isso no monitoramento da areia –
é uma crítica que eu tenho ao monitoramento sem a mitigação. Então, o que aconteceria, por
exemplo, no monitoramento da areia? Obviamente, está licitando de novo para não aceitar o reajuste.
Você tem 10 anos de monitoramento da areia comprovando que a areia da cidade cada vez piora.
Então, você está com um paciente há 10 anos na UTI sem dar um remédio a ele. É o exemplo de uma
ação que está sendo proposta. Aqui eu não estou falando nada que eu possa afirmar porque
depende, por exemplo, do Fundo de Compensação Ambiental, que tem outros órgãos envolvidos. Um
dos exemplos: a compra de caminhões de limpeza de areia, pela Comlurb, lastreado no Fundo de
Compensação Ambiental (FCA), que é de gestão do meio ambiente.
Então, eu acho que não adianta você renovar o monitoramento da areia sem você ter uma ação
significativa em cima disso. Essa ação não é minha, é da Comlurb. Onde eu posso ajudar? Eu,
sinceramente, acho que eu tenho que ajudar, é uma obrigação minha, dentro das possibilidades do
Fundo – é licitar novos caminhões de areia. Se você for ver aqueles caminhões que limpam areia da
cidade, hoje, a maioria deles não tem a mesma estrutura, já estão desgastados, então – eu não sou
especialista, mas vocês têm a profundidade da areia que você consegue limpar – a limpeza, hoje, é
muitas vezes feita de forma manual. Esse é um exemplo de política de ação ambiental. Obviamente,
como eu falei no início, como você não tem órgãos gestores embaixo – fundações ou institutos –
vinculados, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela fica um pouco conceitual. Mas isso
também exige que ela tenha participação em todos os processos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou voltar para algumas perguntas depois para discutir.
Porque, para mim, no que a gente está vendo aqui, não faz o menor sentido a Rio Águas não estar
vinculada à SMAC. Mas não quero ainda chegar nessa discussão agora, não.
Mas eu queria voltar a isso. Por exemplo, existem universidades que fazem estudos, que podem ter
parcerias com a Prefeitura. A gente teve, aqui na CPI, estudos históricos apresentados – históricos, de
centenas de anos – sobre, por exemplo, a questão de índices de chuva. Há, no COR, dados
pluviométricos que estão disponíveis hoje, que podem gerar estudos sobre isso. E é obrigação da
Secretaria, pelo plano, que vocês tenham monitoramento de fenômenos meteorológicos, em
associação com o COR.
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Eu estou entendendo essa história da areia. Mas estou, aqui, cobrando algo que é direto no que a
gente está tratando. E aí, eu vi já que você, por mais de uma vez, está discutindo, inclusive, que não
houve descontinuidade nos programas, mas me parece que a Cidade do Rio de Janeiro não ter um
lugar que possa ter o estudo e o monitoramento de fenômenos meteorológicos, na situação em que
a chuva mata pessoas todo ano, é muito grave, Secretário. É muito grave. Porque isso se trata... tem
elemento aqui, estamos fazendo o monitoramento do ar... Mas está lá, no plano.
Quero fazer outra pergunta. Por exemplo, monitoramento de mudança de uso e cobertura do solo.
No plano está dizendo que deve ser feito a cada dois anos. Foi feito em 2014 e 2016. Parou? Não tem
o de 2018? O de 2018 está para ser apresentado? Como é que é isso? É a meta 1.3, Monitoramento de
mudança de uso e cobertura do solo. Como é que está isso?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, você tem o
Monitor Verde, que está funcionando, está em pleno vapor. Você consegue visualizar toda a área
verde da cidade.
Então, assim, o que eu acho, talvez...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas tem um relatório que foi de 2014, de 2016, mas 2018
ainda não saiu. Tem notícia sobre esse de 2018? Vai sair? É só um atraso pontual?
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – Na verdade, o Monitor Verde veio com outra proposta, que é
monitorar a cobertura vegetal de todo o território, não só com relação à cobertura vegetal, mas
também com movimentação de terra, extração mineral, que são identificadas por dois satélites, que
passam de cinco em cinco dias no território e produzem imagens. Esse Monitor Verde produz
relatórios mensais, com todas as alterações que ele consegue capturar. Então, não é mais um
relatório anual. Na verdade, é um monitoramento permanente, que gera informações para que a
fiscalização possa atuar em cima daquelas informações que estão sendo tratadas e colocadas nesse
relatório.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas me parece, eu posso estar enganado – eu sou professor
de História, hoje atuando como Vereador –, que a perspectiva desses relatórios bianuais,
consolidando os dados colocados, é para que você tenha uma planejamento no tempo. O
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planejamento mensal, aquele de monitoramento da política mais imediata, é obviamente bom. Mas
esse, por exemplo, que você tem o de 2014, o de 2016, agora, teve uma descontinuidade. Ao ter a
descontinuidade, precisa então discutir a mudança da estratégia. Porque ela, lá, previa a presença
desses relatórios bianuais para que você tivesse, ao longo do tempo, algum tipo de avaliação. E ele é,
de fato, de uso e cobertura do solo, que é um dado que, por exemplo, aqui para a gente, quando vai
discutir outro tipo de legislação urbana é absolutamente importante.
Então, a preocupação tinha a ver com esse elemento, com relação a isso. Porque, por exemplo,
envolve as áreas urbanas. Ou seja, porque a gente está discutindo, por exemplo, outro elemento, que
é a expansão da própria questão da fronteira de ocupação urbana da cidade. Isso é decisivo para que
a gente possa discutir todas essas questões. Por exemplo, tem lá no plano: criação de bancos de
dados ambientais. Tem uma série de programas. Eles estão gerando bancos de dados que estão
disponíveis, em articulação com outros órgãos da Prefeitura? Como é que está isso? É uma outra
estratégia. Adequação e controle da urbanização sobre ecossistemas naturais. Desenvolvimento de
programas operacionais de análise de dados ambientais. São todas diretrizes, não é?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só para esclarecer.
Alguns desses programas você tem pelo Instituto Pereira Passos, outros programas você tem pelo
Plano de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, a gente pode avançar aqui em outras questões,
falando que a grande preocupação, eu acho... Entendo a questão das mudanças climáticas, acho que
são prioridade, mas eu acho que, quando você está numa prefeitura em que a gente precisa fazer,
obviamente, alguns tipos de escolha, principalmente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas enchente não dá mais escolha. Monitorar dado
meteorológico é fundamental. Marcelo, não dá mais.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Sim. Antecipando até aqui
um programa que a gente vai lançar no dia 9. Você falou das universidades. Eu acho que, ao longo da
história do Município do Rio de Janeiro, um dos grandes problemas da Prefeitura foi o seu
afastamento em relação aos meios acadêmicos, até porque, num cenário de crise, você usar as
instituições privadas e públicas do Município do Rio de Janeiro é de grande valia para a Prefeitura.
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A gente, dia 9 de setembro, lançará um programa chamado Universidade Ponto Rio, que conta com
quase todas as faculdades. Obviamente, você escolhe onde você tem. Inclusive, eu estou tocando o
programa por ele ser pautado no Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade. Você vai ter toda
a questão de possibilidade de estágio, que já é regulado – eu não estou inventando a roda –, você tem
a possibilidade de estágio não remunerado obrigatório das faculdades, que hoje é pouquíssimo
utilizado na Prefeitura do Rio de Janeiro. Você tem a possibilidade de estágio remunerado, que,
sinceramente, eu acho que é uma mão de obra, para uma época em que você tem alguns tipos de
restrição orçamentária, uma mão de obra eficaz, eficiente, em que as pessoas precisam, de certa
forma, aprender. Você tem as atividades complementares das universidades, que exigem que os
estudantes, fora de sala de aula, exerçam uma série de 360 horas, 320. E você tem um programa em
que, aí sim, eu acho que é inovador, você possibilita que questões como essas e outras questões da
Prefeitura – através da parceria, acho que não só minha, mas da Câmara de Vereadores e de todo
mundo – sejam temas de estudos pelos universitários.
No meu ponto de vista, numa cidade com tantos universitários, você não trabalhar na ponta – então,
nas monografias –, não trabalhar nos trabalhos acadêmicos das faculdades, na situação real local, é
um erro muito grande. Então, eu acho que esse programa vem, um pouco, para tentar... Obviamente
você não pode obrigar as universidades, obrigar o estudante a fazer sobre o Rio de Janeiro, mas eu
acho que o papel da Secretaria de Meio Ambiente, como planejadora de política pública, é incentivar –
e, aí, eu conto com a Câmara de Vereadores – os universitários e os professores a fazerem pesquisa
de temas que têm, de certa forma, interesse com tudo isso, até para a gente não ficar aqui
contratando grandes entidades de pesquisa e empresas privadas em cima de estudos que, às vezes,
são estudos que a gente, na Prefeitura, já tem muita informação. Se você for ver a base do IPP, ela é
gigantesca; se você for ver a base do Data Rio, ela é gigantesca; se você for ver o que está, hoje, no
site do Plano de Desenvolvimento Sustentável, isso é muito grande. Mas você tem um gap, entre isso
e a sociedade, gigantesco. Então, eu acho que a gente tem que começar a unificar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E entre os órgãos de Prefeitura.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Entre os órgãos da
Prefeitura. Mas eu acho que principalmente entre a sociedade e a Prefeitura. Até porque eu acho que,
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quando você está num órgão da Prefeitura – e alguns aqui estiveram no Poder Executivo –, você tem
uma questão que obviamente... Se você pegar o que foi a Secretaria de Meio Ambiente há 10 anos e
fizer um estudo histórico, você tem hoje metade quase, se não me engano, dos funcionários que se
tinha antes – cheguei a falar isso na Comissão de Meio Ambiente. Então, você tem um número de
cargos comissionados que parece... Quando as pessoas falam em cargo comissionado – e vocês têm
vivido isso aqui com a reforma da previdência –, obviamente, para a sociedade, isso parece uma coisa
estranha. Quando você fala em extraquadro, não é porque eu estou só com funcionário público, mas
as pessoas tendem a associar o extraquadro com cargo político. Isso não necessariamente significa a
mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, a Márcia, que está aqui, que tem uma história, uma trajetória
linda na Prefeitura, e é extraquadro. Nas mudanças climáticas, eu tenho o Miguel, que é uma
referência – ele, inclusive, é português, mora no Rio há muito tempo –, que eu também mantive, não
mudei, que tem um trabalho maravilhoso em mudanças climáticas, que está coordenando a área.
Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho de aproximação. Até porque, quando você traz a
universidade, você começa a ter cobrança interna. Você consegue ter pessoas capacitadas
trabalhando e criticando, dentro da Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcelo, mas, assim, eu entendo, tem um saber em cada
uma das secretarias. Eu defendo os servidores públicos, com unhas e dentes, o tempo todo. Defendo
em todas as áreas. Mas a impressão que a gente tem aqui, com a CPI, é que, apesar desses
abnegados

e

resistentes

servidores,

que

se

mantêm,

inclusive, com um conhecimento

importantíssimo, que a gente tende a perder, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, por
conta das aposentadorias, que a cidade está cada vez menos preparada para um evento que a gente
sabe que vai acontecer todo ano, que é a questão das enchentes. E quando você diz: “Tem metade do
que tinha há 10 anos”, isso é gravíssimo! E isso tem a ver não com o esforço de cada servidor, tem a
ver com decisão política da Prefeitura, tem a ver com decisão política de quem está à frente.
A questão da falta de recursos não pode ser – e está sendo no Governo Crivella, desde o primeiro dia
– desculpa para os problemas que a gente enfrenta. Você está falando aqui em convênios etc. Boa
sorte. O que a gente mais viu aqui nesta CPI, com o TCM, com a Rio Águas etc. foram convênios em
que o dinheiro federal estava disponível, a Prefeitura não deu sua contrapartida, e a obra não andou.
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A gente viu isso direto. Semana passada, com o TCM, era essa a questão. Porque a Prefeitura não
paga os seus 10% de contrapartida. É na casa dos bilhões de reais. E os servidores abnegados – que
bom que eles existem, que bom que você está tentando valorizar... Mas uma cidade precisa se
preparar para isso. A descontinuidade, não só a descontinuidade administrativa, mas a falta de lógica
de que você tem, por exemplo, nesse caso, os pluviômetros em um lugar, o monitoramento da água
em outro lugar; o Conservando está nesse lugar.
Eu vou fazer uma pergunta sobre manutenção de margem de rio, porque é uma loucura. A dragagem
é da Rio Águas; não sei o que é da Comlurb; não sei o quê, não sei o quê... E aí? Como é que faz um
negócio desse? Porque não tem lógica. Isso é perda de eficiência! Isso é o uso do dinheiro, o pouco
dinheiro que se tem, de forma absolutamente ineficiente.
O Vereador Renato Cinco quer fazer uma pergunta, senão eu vou sair falando.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu acho que tem a ver com o que a gente já está discutindo. A lei
que eu já citei, a Lei nº 5.248/2011, que institui a política municipal de mudanças climáticas, no seu
art. 21, estabelece a criação de um fórum carioca sobre as mudanças climáticas, que acho que
evidentemente ajudaria a fazer essas articulações que o Vereador Tarcisio está reivindicando. Art. 21:
“Fica instituído o Fórum Carioca sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável, instância
de caráter consultivo, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade e o governo do
Município do Rio de Janeiro a discutirem os problemas decorrentes das mudanças do clima e
promover o desenvolvimento sustentável”. O Fórum foi instituído? Ele saiu do papel? O art. 22
estabelece o “Fundo Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável, que
direcionará as aplicações públicas e privadas para o desenvolvimento das seguintes atividades (...)”.
Há várias aqui, entre elas: “projetos que resultem na mitigação das emissões de Gás de Efeito Estufa
(GEE) no Município do Rio de Janeiro”.
O Fundo saiu do papel? Como é que ele vem sendo administrado? Se ele não saiu do papel, tem
planos da Secretaria de estabelecer o fórum, de estabelecer o fundo? Como é que se estão pensando
essas questões?
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só para responder aqui. A
questão do Fórum, eu me comprometo aqui a criá-lo. Fique tranquilo. Pode botar na pauta.
A questão do Fundo obviamente está em lei. Vamos trabalhar para isso. Obviamente, o problema de
qualquer fundo público é saber qual a receita. Então, eu vejo isso pelo próprio Fundo de
Compensação Ambiental. Você tem aí questões que eu acho que têm a ver diretamente com a
Câmara de Vereadores, que a gente pode tentar trabalhar. Você tem, por exemplo, o FCA, que é uma
luta que eu estou tendo, que é o TCFA, uma receita que, segundo a lei federal, 30% deveria vir para o
município. Ela é cobrada pelo Ibama. Esse dinheiro não é repassado para nenhum município do Brasil.
Esse dinheiro, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, representou R$ 5 milhões; no ano de
2017, representou R$ 8 milhões.
Então, eu acho que é uma briga, assim, para ter dinheiro. Porque eu acho que todos esses fundos,
inclusive o Fundo de Compensação Ambiental, o grande problema dele é recurso. Eu acho que a
gente tem que trabalhar em cima disso. Nesse sentido, tem que trabalhar na questão do Governo
Federal. Só para vocês terem uma ideia - as compensações já estão trabalhadas e desenvolvidas.
Acho que quando você faz um projeto, o Governo Federal, você tem que saber se realmente vai ter a
contrapartida. Aí, obviamente, estou falando por mim.
Se for escolhido... Quando você está em uma contrapartida de 1% a 10%, não tem sentido você não
dar o dinheiro que você vai ganhar. Outra, também: eu não estou inventando. Tudo que foi
apresentado, de certa forma, está no meu orçamento. Até porque saindo do Governo Federal
qualquer desses projetos, a gente tem uma flexibilidade no orçamento para desenvolver novas ações
e aí você não fica, também, dependendo de uma ação pontual que começa ou termina. Na questão
dos conselhos, eu acho, assim, é uma dificuldade que eu tenho e, aí, alguns de vocês já participaram.
A gente tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (Consemac). Para
quem tem acompanhado, pelo menos, a partir da minha gestão, tenho ido a todas as reuniões do
Consemac.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu fui nomeado ontem representante da Câmara para o
Consemac.
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Então, é um conselho que
tem sido muito atuante, que tem proposto muitos avanços. Agora, obviamente, ele sofre como
qualquer outro conselho, porque ele exige a presença. Então, algumas vezes, na minha gestão, ainda
não aconteceu uma vez, mas por causa dos eventos pela cidade, às vezes, você sofre com quórum,
você tem as comissões temáticas.
Então, acho que você tem, às vezes, muita discussão e pouca ação. Isso eu estou falando no todo e eu
acho que é aí que eu tendo a querer atuar. Eu acho que, assim, a questão das areias é um exemplo.
Mas eu acho que, na questão de mudanças climáticas, a gente tem uma discussão vasta. Se você for
ver, tem vários eventos que eu participo sobre todas as partes de objetivos sustentáveis da ONU. O
que eu mais tenho é evento. Só que na parte prática, acho que é muito pouco o que está sendo feito.
Eu acho que é isso que a gente tinha que, talvez, mapear ações práticas e, aí, contem comigo – eu,
obviamente, dentro das possibilidades. E um dos grandes problemas que eu tenho é, exatamente –
eu acho que é o maior ponto da Secretaria –, não ter custo de pessoal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acabou de aumentar o custo, agora, da Câmara.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não ter custo de pessoal,
seja ele o custo de CLT, seja ele o custo de mutirantes, dentro da compensação ambiental. Porque
essa é a regra que quebra toda a Prefeitura. E o meio ambiente, se você fizer essa receita – e isso já
tinha sido feito no passado –, você gera uma necessidade de ter compensação ambiental pontual,
senão você deixa de pagar salário. Então, esse é o primeiro movimento que eu tenho feito, se vocês
aqui têm representantes no Fundo de Conservação da sociedade, é o que a gente tem feito com
todos os contratos.
Exemplo: Conservando Parque é um programa que a gente tem tirado da verba flexível e jogado para
o fundo. Inclusive, tentando uma coisa que a gente está... Acho que agora a gente vai conseguir de
vez, porque por lei, também, o fundo exige 10% para educação ambiental. E a gente vai conseguir
cumprir. Eu acho que isso é um ganho gigantesco, em poucos meses, já conseguiu regularizar o
principal da Secretaria.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcelo, deixa eu avançar, porque já são 14h40. A gente está
precisando seguir aqui um pouquinho a diante. Existe um plano próprio da Secretaria para atuar em
casos de emergências, contingências ou durante as chuvas fortes?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Hoje tem um grupo de
trabalho sobre o tema. Quem coordena é o Cappella. Tem participado de reuniões coordenado pela
Defesa Civil, em que você tem os protocolos de cada secretaria em cima das possibilidades de
problema da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É construção de protocolos, é isso? Ou já tem um plano
pronto.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Se eu não me engano,
construção de protocolos, não é?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Nas unidades de conservação, onde a gente tem equipe de apoio – e
aconteceu nessas chuvas também –, a gente pôde atuar com equipe própria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com plano próprio. Aí o plano próprio é para as unidades de
conservação?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Isso. Nós temos isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Num caso de chuvas..
O SR. FERNANDO CAPPELLA – É emergencial.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não existe um para o geral dessa história. Há um
protocolo sendo criado, da Defesa Civil? Ok. Porque quando a gente pergunta à Prefeitura, a
Prefeitura diz que não tem um plano próprio. Aí a gente fica... Aí a Secretaria diz: “É a Prefeitura que
tem”. Aí a Prefeitura diz: “Não, não tem”. A gente fez a pergunta e a resposta dele foi: “Cada secretaria
tem que ter o seu”. Então, alertando que é uma questão... Porque, acaba no “deixa que eu deixo” e não
rola. Para as unidades de conservação, sim.

A2-0859

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Como é que a Secretaria tem atuado em relação ao Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais?
O SR. HUMBERTO ANTUNES – Bom, boa tarde. Meu nome é Humberto Antunes. Sou gerente de
recursos hídricos e resíduos sólidos. Na realidade, a SMAC é um órgão planejador e mais regulador,
não é? A parte de projeto e as linhas de atuação na política de águas pluviais e essa parte toda, é
gerenciada e implementada, em grande parte, na maior parte, pela Rio-Águas. A gente atua,
especificamente, em um Conservando, por exemplo, que é um programa que a gente desenvolveu
para um apoio onde existe aquelas especificidades que o equipamento pesado da Rio-Águas não pode
entrar. O equipamento mais comum nas dragagens não pode entrar. A gente atua com mão de obra
das comunidades, não é? E isso tem dado muito resultado.
Inclusive, na situação que nós colocamos dos 267 rios, 267 calhas, não são a todos que o
Conservando traria a eficiência que um equipamento, uma máquina traria. Ou não são todos que
necessitam do Conservando, não é? Mas, basicamente, a nossa atuação na gestão de águas pluviais é
o acompanhamento do escopo que a Rio-Águas determina, não é? Até na própria escolha das frentes
que a gente pode atuar, a gente não atua sem a anuência técnica da Rio-Águas e atua mais em uma
complementação do trabalho de dragagem que é executado, obviamente, por força institucional pela
Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, nesse caso, a secretaria é um órgão planejador, mas
neste plano é a Rio-Águas que planeja? Só para eu entender...
O SR. HUMBERTO ANTUNES – É a Rio-Águas que planeja toda a parte de drenagem da cidade, de
águas pluviais, de toda essa parte.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É porque eu entendo que a drenagem é isso. Mas, no final, o
problema é que isso deságua sobre os rios da cidade.
O SR. HUMBERTO ANTUNES – Sim, exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o debate sobre o que está caindo de saneamento, de
esgoto...
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O SR. HUMBERTO ANTUNES – É, principalmente, esgoto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esgoto é um problema.
O SR. HUMBERTO ANTUNES – É um problema que já até sai do nosso ente, da nossa esfera
municipal, na maior parte do município.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não. Nesse caso, não. Nesse caso, o saneamento é atribuição
municipal.
O SR. HUMBERTO ANTUNES – Não, eu digo a parte de esgoto, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas é atribuição municipal.
O SR. HUMBERTO ANTUNES – Sim, é atribuição municipal, mas, na realidade...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na questão do
saneamento, tenho participado de algumas discussões, apesar de ser a Rio-Águas que tem, na
verdade, todos os especialistas que podem afirmar ou não. A visão como Prefeitura – e não a visão
que eu defendo como Prefeitura, apesar do representante ser a Rio-Águas –, você tem um termo de
compromisso assinado em 2007.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Em que o compromisso
de saneamento da cidade foram transferidas todas as AP’s, exceto a AP-5, para operação da Cedae.
Então, isso é uma coisa que eu...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa referente ao
plano. Por exemplo, quanto à revisão do plano municipal de saneamento básico ambiental da cidade,
a Cedae diz que não está participando, porque não foi convidada pela Prefeitura. A Secretaria que está
coordenando esse processo?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não, hoje...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quanto à revisão do plano de saneamento, já deveria ter tido
duas, não é? Ele é de 2010. Tinha que ter tido uma em 2014 e uma em 2018.
Aí, a gente ouve aqui várias pessoas dizendo: “Não, está rolando uma revisão”. E aí a gente pergunta
para a Cedae: “E para a Zona Oeste mais? Para os dois?”. Eles dizem: “Não, a gente não está
participando porque não foi convidado pela Prefeitura”. O saneamento ambiental é função da
Prefeitura e me parece que tem a ver com o escopo de vocês. Não tem saída. Não de executar. Não
são vocês que vão fazer o saneamento onde não tem, mas são vocês que vão planejar, inclusive,
participar do planejamento disso. É um órgão planejador, não é?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Sim. Os técnicos relativos
à questão hídrica estão todos na Rio-Águas. Qual é a minha função, por exemplo, em um plano de
saneamento? É tentar possibilitar a entrada. A Rio-Águas tem, sim, tomado a frente. Só para você ter
ideia: tem os dois representantes no conselho de bacias do Rio de Janeiro, na Bacia de Guanabara e
nos subcomitês. Um dos projetos apresentados tem a ver com a Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O comitê de Bacia da Guanabara esteve aqui, dizendo,
inclusive, que a Prefeitura não estava participando e voltou a participar agora. No dia anterior à
Sessão, quase que a gente ia puxar a orelha, também, aqui. Mas ele disse que foi no anterior, que
vocês participavam dos subcomitês – lá em Jacarepaguá, ou em outro subcomitê, ele apontou aqui.
Mas à reunião do Comitê de Bacia, tinham ido no dia anterior.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não. Mas, no dia anterior
não, porque a gente já tinha planejado nos subcomitês. Você pode ficar tranquilo quanto à questão da
Bacia de Guanabara. Já estamos apresentando plano que tem a ver com a Rio-Águas para os
subcomitês, que vão levar ao Comitê da Bacia de Guanabara.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E lá tem dinheiro para ajudar, não é?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Pleiteamos a nossa
entrada no Subcomitê do Guandu, que não foi aprovada, porque vocês já tinham Vassouras. Mas,
caso falte alguém, a gente vai entrar. Então, pode ter certeza de que a busca de recursos não acaba.
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E você tem um pleito, que é o maior pleito no ponto de vista do saneamento, que é onde eu posso
ajudar.
Porque eu acho que a gente tem que avançar na questão de ter um termo – aí, eu voltando lá –
assinado pela Prefeitura em 2007. Eu não estou contestando se era bom ou ruim. Até porque a
posição da cidade em 2007 é muito diferente da posição da cidade hoje – em que o Rio de Janeiro,
por esse termo, abdicou do saneamento da AP-1 até a AP-4 sem ganhar, absolutamente, um centavo.
Então, acho que a maior discussão do saneamento, hoje, está baseada no seguinte ponto: a gente
tem que mudar o modelo. E aí você tem alguns modelos que você pode defender. Você tem o
modelo das Parcerias Público-Privadas (PPP), que foi implantado pela gestão passada, na AP-5. Você
tem uma possibilidade de modelo que foi tentada a implantação pela Prefeitura na AP-4, onde a
Cedae judicializou a questão. E você tem um modelo que talvez não seja... Esse é um modelo mais
privado de PPP... E você tem um modelo, que é praticado por São Paulo, que você podia estar
praticando aqui, onde a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)...
Porque hoje a Rio-Águas, por esse termo de compromisso, na verdade, não recebe nenhum centavo e
ela é obrigada a fazer todo o saneamento das áreas de comunidade sem UPP e sem recursos. E o
recurso vai para a Cedae. E você tem o modelo de São Paulo, em que você tem o repasse de 7,5% da
receita da companhia estadual, ou da companhia que opera o saneamento para a Prefeitura do Rio de
Janeiro.
Obviamente, contem comigo em qualquer dessas questões. Inclusive, Renato Cinco, Tarcísio Motta,
Vereador Prof. Célio Lupparelli, Vereadora Teresa Bergher, eu acho que a gente precisa colocar em
prática e eu acho que o início disso é trazer mais recursos. Então, acho que minha briga, hoje, é
participar dos dois comitês, da Guanabara e do Guandu; tentar entrar no Guandu; tentar recurso
federal, tentar recurso que o Governo Federal deixe de arrecadar em virtude de toda essa crise; e,
principalmente, trabalhar em questões que, para mim, são óbvias.
Acho que o direito do Município do Rio de Janeiro, na questão do saneamento é maravilhoso. A gente
tem um termo que, para mim, não tem validade jurídica nenhuma, de 2007, que impede a gente de
ter receitas nas áreas mais lucrativas da cidade. Isso tudo é para sustentar, obviamente – e, aí, não é
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um erro de ninguém aqui –, uma Cedae como garantia de um empréstimo estadual. Então, em
virtude disso e, aí, eu até entendo os funcionários da Cedae em serem contra a Cedae deixar de
operar, porque os funcionários estão em cheque-mate.
Se a Cedae perder a operação da AP-4, da AP-3, da AP-2 ou da AP-1, a Cedae, simplesmente, quebra,
deixa de ter valor e vai ser federalizada. Então, acho que é uma pauta que eu acho que quando você
fala em 7,5% da receita de operação da Cedae, você começa a ter receita para implantar muitas
coisas aqui, que a gente fala na teoria, mas não coloca na prática.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só um detalhe que eu acho que é importante – Tomás
estava me lembrando. A Cedae está apresentando um projeto, agora, de saneamento para a Rocinha,
sem participação da Prefeitura. O que também é o caos, se a gente está lá...
A SRA. TERESA BERGHER – Boa tarde a todos. Marcelo, boa tarde. Eu ia, exatamente, entrar por aí. Se
existe – nós estamos vendo aí – um plano de saneamento para a Rocinha, que é muito bem-vindo,
não é? A gente está percebendo que, como a Prefeitura não faz, parece que o Governo do Estado
resolveu fazer alguma coisa. Mas o que a gente vê é que após aquele acordo, convênio, firmado em
2007, que a Prefeitura ficou responsável pelo saneamento – não só saneamento; é bom que se diga –
nas comunidades, nas favelas, onde tinha UPP. Mas em todas e, lamentavelmente, até hoje, eu não vi
absolutamente nada nas comunidades.
Eu não vi, até hoje, um único plano que possa atender as comunidades. É lamentável, é triste a
situação dessas comunidades, à exceção da Maré, que foi elevada à condição de bairro em 2000....
Acho que, em 2002, eu acho que um pouco antes, na gestão do Cesar Maia. Acho que foi antes, em
1994, sei lá. Bom, mas não importa. O fato é que apenas poucas comunidades ficaram de fora. Ficou a
Maré, sim, porque era considerada um bairro. Mas a gente não vê absolutamente nenhum plano de
saneamento para as comunidades. Eu queria te perguntar isso: se existe algum plano de saneamento
para as comunidades e outra questão também. A gente fala... Eu ouvi vocês. É bem verdade que eu
cheguei um pouquinho atrasada, você já tinha começado a sua exposição. Mas, se fala muito em
educação ambiental. Na verdade, nós sabemos que deveria ter, realmente, um grande investimento
em educação ambiental.
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Na verdade, realmente nós sabemos que deveria ter um grande investimento em educação
ambiental, porque ela pode prevenir uma série de situações. Mas eu não consigo entender, Vereador
Tarcísio, que ações são essas, que faz realmente a Secretaria, o que se faz de concreto em relação a
essas ações ambientais.
Eu gostaria que, se fosse possível, você me respondesse.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Assim, em relação à
questão do saneamento, o que eu falei aqui, anteriormente, é que a Rio-Águas pleiteou com nosso
representante a apresentação de um projeto para o Comitê de Bacias. Isso vai ser feito. Foi feito no
subcomitê e será feito no Comitê de Bacias.
Na questão da...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a revisão do Plano Municipal de Saneamento a quantas
anda?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, está dentro
do... da... da estratégia do subcomitê desse... desse... desse novo...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ela é do Município do Rio inteiro. Esse é o problema.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – O Município do Rio inteiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ela não pode ser coordenada por um comitê. O dinheiro pode
ser buscado lá, mas a coordenação é de vocês.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não, não. É o dinheiro
buscado lá, coordenado pela Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pela Rio-Águas.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Pela Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas e vocês estão participando?
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Ainda não, mas vamos
pleitear. Tanto é que, quando foi enviado o Plano, eu estou apresentando.
Eu acho assim, são três meses de gestão. É... na questão de educação ambiental o projeto funciona.
Obviamente, também é um processo... Quando você fala em educação ambiental, o ideal, obviamente,
é você ter educação ambiental nas próprias escolas. Você está falando de uma rede aqui de 500 mil,
600 mil alunos.
Qual é a minha visão? Eu volto para o ponto inicial: orçamento. E o orçamento da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SMAC), como vocês podem ver, é um orçamento limitado. Onde é que
eu acho que está a grande chave de virada da educação ambiental? É você conseguir jogar isso... E eu
acho que até nisso as leis são muito focadas no meio ambiente, mas pouco focadas na educação.
Quem tem dinheiro carimbado, quem tem fonte de recurso federal, carimbada, é a Secretaria de
Educação.
Então, acho que a gente podia...
A SRA. TERESA BERGHER – Mas isso... Mas isso...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não... Tem o repasse. É.
Isso. Carimbado federalmente.
A SRA. TERESA BERGHER – Pois é. Mas, infelizmente, Marcelo, o que está acontecendo é exatamente
isso. É que o Prefeito está muito... A Prefeitura, digamos assim, a Prefeitura está muito pouco
preocupada com as questões ambientais. E a gente vê o orçamento da Secretaria crescendo a cada...
“crescendo”: decrescendo a cada ano.
Então, sem orçamento, fica difícil.
Aí, você, com toda boa vontade, chegou há tão pouco tempo - é até muito difícil, eu posso imaginar -,
mas o que a gente percebe é que, objetivamente, as respostas, elas são muito pouco objetivas.
Desculpe.
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A SRA. MÁRCIA COSTA DE OLIVEIRA – É... Boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde.
A SRA. MÁRCIA COSTA DE OLIVEIRA – Meu nome é Márcia Costa, eu sou Diretora do Centro de
Educação Ambiental da SMAC. Estou, desde 2016, Diretora do Centro de Educação Ambiental.
A educação ambiental ainda é uma disciplina não formal nas escolas do Município do Rio. E nós
estamos...
Por enquanto. É. A gente ainda vai ser... É.
O Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea) ainda está em fase de aprovação no
Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (Consemac). Em seguida, vai vir
para a Câmara. Dr. Célio está com a gente nessa luta.
E, aí, nós temos um programa de educação ambiental que foi... Hoje, ele está presente em 26
comunidades do Município do Rio de Janeiro, com os agentes ambientais da equipe de
reflorestamento. Temos também 31 agentes ambientais no programa “Conservando Rios” e nosso
principal projeto hoje é o programa de educação ambiental itinerante.
Acabamos de concluir o ano em julho, agora. Em 2018, nós atendemos a 95 escolas e foram
contemplados 19.500 alunos com educação ambiental.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É muito pouco. Concorda comigo?
A SRA. MÁRCIA COSTA DE OLIVEIRA – Com certeza.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Como também na questão dos rios apenas 12% - né,
Vereador Tarcísio? - são atendidos com a questão dos trabalhadores, né, que fazem...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só que assim... Só para
falar, eu acho que tanto a educação ambiental, quando eu falo na questão ambiental, quanto nos rios,
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eu acho que o grande problema é que você demanda um custo fixo pessoal muito grande para
qualquer desse tipo de programa.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Sim.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – E ele é um programa que,
obviamente, é pontual. Não é um programa... Então, quando você fala em resolver o problema de um
rio, limpeza de calha, uma máquina, você tem uma eficiência gigantesca.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Claro.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Também, assim,
obviamente, a gente não pode confundir... Eu entendo, principalmente o programa “Conservando
Rios” com o mutirante, eu o entendo com uma visão de assistência social, mais meio ambiental, e não
papel só de meio ambiente, porque...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas ajuda muito. Ajuda muito, Marcelo.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Ajuda bastante.
Obviamente, se tivesse orçamento, a gente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, Marcelo, eu queria dizer o seguinte: a comunidade sabe
onde o rio enche, a comunidade sabe onde precisa ter reflorestamento da margem. Não é assistência
social. É de mitigação.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Não, eu sei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É de mitigação numa área prioritária.
O que eu estou querendo... Eu vou chegar nessa pergunta exatamente agora, mas tanto quanto a
gente discute o gari comunitário... Ele é fundamental, inclusive, na questão de resíduos sólidos.
Absolutamente importante. E é uma pena que o projeto está acabando por conta da questão do
Ministério Público e a gente não tenha achado uma saída para ele.
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Da mesma forma, a questão do “Conservando Rios”, naquilo que tem a lógica do Guardião dos Rios, é
de conhecimento que técnico não vai ter. Ou seja: “Olha, o rio antes não enchia. Agora enche porque
tem ‘não sei o quê’ lá em cima.” Esse conhecimento não é o drone que vai trazer. É o cara que está lá
na comunidade.
Então, ele é um conhecimento fundamental também do ponto de vista da educação ambiental. A
articulação dele com as escolas é absolutamente importante, porque ele vai... Ele sabe onde é que é
que as famílias acabam descartando lixo no rio e, portanto, ele sabe qual é o conjunto de famílias ali
da comunidade que tem que ser... que tem que ter incidência sobre. Ele tem que ter contato com a
Comlurb para que, então, possamos disponibilizar algum tipo de recolhimento, porque o lixo ali não é
recolhimento.
Esse conhecimento nenhum de nós aqui nesta Mesa tem para todas as comunidades do Rio de
Janeiro. Agora, quem está lá tem.
Portanto, ele não é exatamente um programa de assistência social para quem está lá. Eu entendo
isso.
Apostar, a gente tem discutido isso aqui. É preciso apostar decisivamente na relação com as
comunidades, numa relação participativa das comunidades, para a discussão da questão da
mitigação das enchentes no Rio de Janeiro. Porque, é claro, qual é a obra que a gente precisa fazer
para acabar com o alagamento da Rua Jardim Botânico? É uma coisa.
Qual é a obra que a gente precisa fazer para lá, em Barra de Guaratiba ou em Manguinhos, por
exemplo, para não poluir a horta do programa de vocês, para não encher o rio. Onde é que tem o
descarte? Onde é que tem a história...
É decisivo, Marcelo!
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Eu sei, mas quando eu
falo isso, eu falo que, assim, por exemplo, você tem centenas de associações de moradores que não
têm o programa “Conservando Rios”, que fazem esse papel.
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Então, quando eu falo... Porque você, quando você fala “Conservando Rios”, você está falando de 10
pessoas que têm o mínimo de uma gratificação para mutirante, específica para isso. Mas isso,
financeiramente, se você ampliar, como já foi no Município do Rio, para 268, óbvio que é um
investimento maravilhoso. Mas com as condições orçamentárias atuais, inclusive de contratação, “ele
é mutirante, então, ele não entra na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”. Mas é um conceito grande.
E na questão do Ministério Público, isso aí eu acho que é outro desafio. Também, ele tem a ver com a
Comlurb, mas eu estou participando da discussão. Eu acho que valia a pena e, sim, também, talvez
pela CPI, ou por outro órgão. É uma discussão ampla, inclusive, com o próprio Ministério do Trabalho,
porque as pessoas têm o Ministério Público como um grande fantasma.
Na verdade, eu acho que falta da parte... Isso, eu tenho proposto um diálogo, não só meu como da
Comlurb, como com algum representante da Câmara com o Ministério Público, falando da
importância que é o custo muito menor do que uma contratação. E as impossibilidades, inclusive, é
que eu acho que justificam ainda mais a contratação de garis neste momento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E os custos depois da enchente, porque se a enchente
acontece, se o deslizamento acontece, tem um custo enorme. Fica mais caro, inclusive.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Então, eu acho que é um
bom momento...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E estará no nosso relatório...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Eu me disponho a
acompanhá-los, caso vocês achem necessário no Ministério Público do Trabalho. Obviamente, a
Comlurb tem que liderar, mas a gente pode ajudar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas deixa eu perguntar, porque é uma preocupação,
inclusive da Vereadora Teresa Bergher aqui, e que a gente já tocou algumas vezes.
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Não é... O “Conservando Rios” não é o único projeto da Prefeitura com o ponto de vista na questão do
tratamento dos corpos hídricos na Cidade do Rio. É óbvio que não é. Ele é um projeto pontual do qual
a gente está falando: “são 69 Km, 31 rios”, “12%”, mas, de fato, ele não é.
Mas, então, eu queria tentar avançar do ponto de vista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
como é que está essa questão. Por exemplo, que eu estava dizendo dessa loucura que é... A
dragagem dos rios, do ponto de vista dos rios que comportam máquinas é uma obrigação da
Rio-Águas. A Comlurb recolhe lixo até a margem. Mas a margem do rio e rios é de obrigação da
SMAC, inclusive a questão da recuperação da faixa marginal dos rios da Cidade do Rio.
Como é que está isso? E como é que lida essa história toda? Ainda tem o guardião que limpa o rio, no
caso de onde não tem a máquina. Não tem uma... uma...
É. Limpa e a Comlurb recolhe. Mas como é que está a atuação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente na questão da recuperação das faixas marginais dos rios da Cidade?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – A gente tem tentado
fazer na questão da recuperação. Mas, basicamente na questão da vegetação, é usar algum tipo de
recuperação – e de compensação ambiental, quando é de reflorestamento, na questão das margens.
A gente está propondo alguns.
Nesse ponto específico, geralmente, quem lidera é a Rio-Águas. A Comlurb e o Meio Ambiente até se
falam bastante. Exemplo: Canal das Tachas. Quando eu vi que era impossibilidade de existir um
“Conservando Rios” lá, que talvez não resolveria... Resolveria o problema das gigogas, mas, talvez,
não resolveria o problema do Canal das Tachas. Foi prontamente informado à Rio-Águas e ela entra
com a dragagem. E vice-versa: quando a Rio-Águas tem...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E, às vezes, entra a Secretaria Municipal de Conservação e
Meio Ambiente (Seconserva) para cimentar a margem.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – É, cimentar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, é péssimo também, né?

A2-0871

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, a
Seconserva, ela também ajuda muito na questão do plantio, porque quando você faz um plantio
urbano, que é a Fundação Parques e Jardins (FPJ) que faz, não sou eu... Também tem a questão da
necessidade, muitas vezes, da conservação, para cavar as covas.
Então, você tem as golas de árvore.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, vamos lá, seguindo essa história, ou seja... Porque me
parece... Eu tinha uma pergunta que eu acabei pulando aqui. Às vezes, me parece que há obrigações
que, por exemplo, se sobrepõem entre a Secretaria, a Rio-Águas. E, às vezes, me parece que falta...
Por exemplo, há alguma integração entre a Secretaria e a Geo-Rio nas ações de reflorestamento
sobre encostas? Como é que se dá essa relação com os demais órgãos nesse sentido? Porque a
pergunta aqui é: como é que escolhe qual é a área que vai ser reflorestada desse ponto de vista? Se
há algum planejamento do ponto de vista…
Por exemplo, reflorestamento de encosta é uma política fundamental para a mitigação ou para a
prevenção de deslizamento. Como é que se dá essa relação com a Geo-Rio? Que, aí, está em outro
campo e é outra história toda.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – É, assim, a experiência,
pessoalmente, a partir da minha entrada, que eu... Assim, não sei como era antes, mas... Não sei se
também tem alguma opinião... Por exemplo, o Parque da Catacumba. Você teve um deslizamento de
terras. Parque da Chacrinha, né? Duas áreas de unidades de conservação. Nessas duas áreas, a gente
só começa a fazer o trabalho de reflorestamento, de recomposição de vegetação, após autorização
da Geo-Rio.
Na questão da Niemeyer, eu ainda não entrei fazendo reflorestamento, porque você... Existe também
uma questão da Geo-Rio com a Rio-Obras, até para definir quais são, qual a vegetação, a melhor
vegetação para aquela região.
São dois casos concretos, né?
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Na questão de reflorestamento, a gente tem feito um reflorestamento mais bruto em cima de áreas
mais extensas e sem população. A ideia, inclusive, foi o que eu falei, ou seja, a gente focar em uma
área específica, que o número do reflorestamento está acima dos 50% de contrapartida mínima das
empresas - que pode chegar a 100%.
Na questão de mutirantes, eles são bem específicos, já determinados. Então, muitos deles fazem um
trabalho de manutenção, de alerta.
Agora, obviamente, acho que a gente tem... é... pode avançar. E quando eu venho aqui, como
Secretário Municipal de Administração do Rio, acho que uma das coisas que, quando é secretário,
você responde pelo governo. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara e não fugir também às
minhas atribuições, porque eu acho que eu, como Secretário de Administração do Rio, posso ajudar a
fazer essa integração e de uma forma menos brusca.
Acho que a gente tem que ser, nas nossas ações, mais ambiental e menos brusco. Então, nesse
ponto... Também não sou o líder da questão, mas você pode ter certeza de que vai ter o esforço
grande de minha parte para tentar juntar, como foi no Comitê da Orla. Aí sim é uma atribuição minha
por lei. Mas eu acho que a gente consegue.
Por exemplo, na Orla do Rio, os avanços são incríveis e em pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque me parece, do que vocês estavam falando aí dessa
tua resposta, que é o seguinte: precisa ter uma atuação talvez mais proativa da Secretaria nessa
questão do reflorestamento, de alguma linha que seja. Vamos ter programa de reflorestamento
como prevenção a deslizamento e até como prevenção a assoreamento dos rios, né?
Você tem muito processo de assoreamento dos rios que é, na verdade, que vem de deslizamento das
encostas que estão colocadas... Por exemplo: ali no Horto, que é um lugar de alagamento, o Rio dos
Macacos tem, claramente, um elemento ali de desmatamento que vem assoreamento dos rios. A
gente também viu esse tipo de situação lá em Barra de Guaratiba.
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E, portanto, o critério - ou seja, quem decide onde vai reflorestar e como - é preciso ter dados sobre
onde é preciso fazer isso, né?
Então, um pouco é... Nessa linha, a pergunta nossa, mas isso me parece, por enquanto, não é ainda
uma linha, não é isso? Não é uma linha da Secretaria por enquanto. É isso?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Não é uma linha, Vereador Tarcísio, mas eu participei em todas as
vistorias técnicas com o nosso grupo. Em todas as áreas onde houve deslizamento, nós já tínhamos
um reflorestamento há muitos anos - Barra de Guaratiba, Vidigal, Rocinha, Santa Alexandrina. Todas
em que a gente foi, nós já tínhamos um trabalho de reflorestamento de muitos anos: são 33 anos de
reflorestamento na Cidade, são 3.058 hectares plantados. Uma área quase que equivalente à
Floresta da Tijuca, com 8,5 milhões de mudas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São 3058 em 30 anos, é isso?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Em 33 anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês têm algum tipo de dado desta gestão, a partir de 2017:
continua na média, houve uma queda da área, houve um aumento da área, como é que faz isso? É
pelo programa Mutirão?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Programas Mutirão e Compensações. Reflorestamos muito até 2016.
Hoje, estamos mantendo todas essas áreas. O crescimento é menor, mas o esforço maior é para que
tudo vire floresta.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Tenho uma questão, só
para tentar explicar, voltando ao orçamento... Quando você está falando de 2015 e 2016, a questão do
reflorestamento geralmente tem algum tipo de curva junto com a compensação ambiental. Então,
quando você tem um boom imobiliário na cidade e que necessariamente tem muito dinheiro de
compensação ambiental, se compararmos hoje o que teve em 2014, 2015 e 2016, pela resolução,
50% do mínimo tem que ir para reflorestamento e em muitos casos 100% vão. Tínhamos um
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reflorestamento gigantesco. Mas volto a falar, a compensação, como o próprio nome diz é
compensação, então o ideal...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É ruim que seja só isso.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Quando você fala em
reflorestamento, às vezes, vai ver um pico e isso não significa que a cidade melhorou
ambientalmente, pode significar que você teve uma construção gigantesca...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De qualquer forma, Marcelo, à vezes, me parece que
estamos diante daquele cenário de tempestade perfeita, aumento climático, esse negócio todo,
enchente. Quando olhamos o orçamento da Rio-Águas e das prevenções das questões de enchentes,
há o pico e a queda. Quando olhamos o orçamento da Geo-Rio, há o pico e a queda. O problema é que
a queda precisa ser explicada.
O nosso problema aqui é que as pessoas estão morrendo por causa de enchente, por causa de
deslizamento e precisamos apurar – essa é a função desta CPI. Desse ponto de vista, vamos
encaminhar um pedido para que possamos ter algum tipo de avaliação quantitativa, mesmo com a
compreensão de que o dinheiro dos megaeventos, que a situação orçamentária, que a situação
econômica do desemprego, que a situação da arrecadação da Prefeitura... Estamos fazendo isso.
Estamos chamando o TCM para ajudar a perceber.
Agora, tem coisas que vamos investigar ainda. Não tem justificativa para que determinadas obras, do
ponto de vista dos recursos hídricos, a Prefeitura não tenha dado contrapartida e tenha perdido
dinheiro federal. Aí, é responsabilidade mesmo da Prefeitura e queremos dar uma olhada com
relação a essa situação toda que está colocada, porque a queda é de 2017 em diante, é a
administração do atual prefeito. Precisamos cobrar responsabilidades e precisa avançar nesse ponto
todo.
Vereadora Teresa Bergher, foi a sua pergunta que motivou. Tem algum outro comentário a fazer,
porque vamos emendando nessa história?
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Marcelo, tem uma coisa que já citei aqui e sei que é uma preocupação de vocês e tem a ver com a
questão da descontinuidade administrativa. O senhor está no cargo há 147 dias, desde que a
secretaria foi recriada. Antes disso, o Meio Ambiente tinha sido transformado em subsecretaria da
Seconserva, não é? Depois de longa pressão; porque a pasta chegou a ser rebaixada para uma
situação de coordenadoria, e quando virou coordenadoria manteve o subsecretário.
Juro que fiquei tentando entender o organograma e achei uma coisa estranha. Como vocês lidaram
com os impactos resultantes da descontinuidade administrativa provocada pela gestão do atual
prefeito?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Quando entrei, na
verdade, já tinha uma reformulação da Secretaria de Meio Ambiente. O que acho que temos tentado
fazer, obviamente, é manter o modelo que veio da subsecretaria e melhorá-lo.
O que significa isso? Parece simples, mas não é. Acho que tudo isso advém do início, quando tivemos
uma diminuição de cargos comissionados; o que de certa forma era necessário pela situação que a
Prefeitura passava. Mas os cargos comissionados, na Prefeitura, e aí a Vereadora Teresa Bergher que
conhece bem, tem um valor que, quando você discute, talvez esse tenha sido uma falha no início, nos
primeiros 10 dias de governo... O cargo comissionado da Prefeitura dá a impressão de que é um cargo
comissionado igual ao do Estado ou do Governo Federal. Isso não é verdade, porque ele tem um
valor muito maior. Acho que aí mexeram nos cargos sem rever a estratégia, e isso refletiu não só no
Meio Ambiente com em todas as secretarias.
Qual é o meu papel hoje como secretário? Quando se fala em continuidade, uma coisa que se pode
ter certeza é a de que os técnicos que estão aqui na Mesa e alguns outros não vêm da minha, mas de
gestões passadas... A maioria aqui, o Capella, por exemplo, e alguns outros passaram pela gestão da
Rosa Fernandes...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O subsecretário Justino Neto foi para outra secretaria? Ele
era subsecretário quando era Seconserma.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Hoje, ele trabalha
diretamente com o Prefeito. Meu subsecretário de licenciamento é o Paulo Silva, funcionário de
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carreira; subsecretário de gestão Virgínio, também funcionário de carreira. Acho que o nosso grande
desafio agora é melhorar as atribuições da secretaria.
Eu entrei em abril e, só para vocês terem uma ideia, a questão das enchentes vem sendo discutidas e
o primeiro grande fenômeno foi, se não me engano, dia 11 de abril. Então, quando você fala em 147
dias, tive três chuvas...
Fui vereador nessa Casa e sei da importância de uma Comissão como esta. Qualquer
reflorestamento, e aí o Capela acompanhou algumas das visitas técnicas, e as que forem orientadas
por essa Comissão, serão feitas.
A questão dos Guardiões do Rio, não é atribuição minha, é da Comlurb, mas vamos tentar atuar. É
assim que temos atuado. A questão do edital de ontem é exatamente para você ter início, meio e fim
nos projetos. Inclusive, um dos seis projetos apresentados foi de educação ambiental. Acho que
temos que fazer pelo menos a proporção específica na educação ambiental e buscar recursos para a
Secretaria; e isso ainda exige um segundo passo de uma nova mudança administrativa.
Agora, com o projeto que está sendo discutido aqui na Câmara em relação à questão dos
funcionários, uma mudança administrativa, se não for muito rápida, ela começa a afetar a vida
pessoal de alguns funcionários. Então, também estou fazendo isso com uma cautela grande, porque
em uma mudança de estruturação de uma secretaria, você pode estar jogando a vida de algumas
pessoas que trabalham comigo em risco. Não sei o que será aprovado e o que será discutido, mas
quanto a algumas regras, qualquer mudança desestabiliza para quem é servidor de carreira.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode voltar àquele slide inicial, que era exatamente o que
falava da criação e recriação da Secretaria? Eu queria, ainda, fazer um comentário sobre isso,
Marcelo, e depois te fazer uma pergunta. Acho que é o primeiro.
É uma Secretaria criada em 1994, que funcionou na Cidade do Rio de Janeiro durante 23 anos, foi
extinta, transformada em subsecretaria, depois virou coordenadoria, depois voltou a ser
subsecretaria e aí, finalmente, foi recriada agora nesse contexto. Todos os comentários a essa altura
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do campeonato era que tinha relação, inclusive direta, com a questão do impeachment aqui na Casa.
Ou seja, de que era uma questão que envolvia...
Embora os servidores permaneçam, provavelmente há décadas, temos uma situação de execução de
programas e questões que acabam prejudicadas nessa história. Por que estou fazendo isso? O
Secretário de Conservação Roberto Nascimento quando esteve aqui no debate sobre orçamento, não
foi na CPI, mas aqui na Casa, sobre LDO... Vou abrir aspas para ler a declaração dele: “No dia 3 de abril,
foi recriada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que era vinculada a
nós, tornando essa secretaria nossa a ser denominada Secretaria Municipal de Conservação. O nosso
orçamento anual foi liberado, cancelado parte, liberado novamente pela Fazenda recentemente,
trazendo transtornos internos e administrativos para os nossos contratos, sendo alguns até em fase
de rescisão por desconfiança das empresas em não querer prosseguir com os serviços atuais
questionando e colocando em dúvida a capacidade financeira da Prefeitura”.
Para nós, como é que está a situação orçamentária da sua Secretaria hoje? Quanto há de dotação
orçamentária? Essa é uma questão muito preocupante para nós, não só do ponto de vista da
descontinuidade administrativa, mas da desorganização que isso faz na política pública. Não foi aqui
na CPI, mas vamos perguntá-lo quando ele chegar aqui também, foi na questão do orçamento. Foi
uma opinião espantosa nessa história e queria te ouvir sobre isso.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, quando
assumi a Secretaria foi um transtorno muito grande, porque tínhamos dentro do orçamento da
Conservação uma unidade orçamentária que era... Teoricamente, era o subsecretário que fazia o
papel de Subsecretário de Meio Ambiente, o Justino detinha os contratos. Tirando, se não me engano,
um ou dois contratos porque ele é um guarda-chuva Seconserva; todos os outros continuaram sendo
executados.
Em relação à política aqui, citei alguns casos. Não temos aceitado reajuste, inclusive tiveram alguns
casos, ontem, na questão da gestão do parque que a empresa ameaçou sair e voltou, porque não
aceitamos um reajuste que não siga questões legais. Então, na questão orçamentária não vi um
grande problema. Temos, obviamente, em minha opinião, algumas melhorias que podem ser feitas
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no organograma da Secretaria, mas que o problema, talvez, não venha do início da gestão, mas seja
anterior a isso.
Temos um guarda-chuva vinculado ao Secretário, que é uma coisa administrativamente estranha. O
Humberto é ligado diretamente a mim sem ser ligado a nenhuma das subsecretarias. O certo seria o
Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (Consemac) que, talvez, seja o
conselho único com meio patamar – o resto embaixo de alguém. Acho que ia dar uma organizada
nisso, mas nada significativo na coordenação, até por que é uma Secretaria, como te falei, em que os
técnicos têm um trabalho desde 1994 muito estável.
Os programas mudaram algumas vezes de nome durante algumas gestões, que é uma coisa que não
pratiquei, mas eles também são projetos antigos e bem sucedidos. Uma coisa que acho e que temos
batido muito na tecla, e nisso a Secretaria tem que melhorar e não gastará para isso, mas deve
divulgar melhor as suas ações. Acho que fazemos muita coisa que a sociedade não conhece.
A questão do reflorestamento é algo que é possível ser feito e ampliado, mas existe um
desconhecimento muito grande da população e, às vezes, também, não é prioridade. Quando se tem
algumas outras prioridades na cidade, o meio ambiente, apesar de ter aqui uma discussão muito
interessante, na necessidade, ele, às vezes, é deixado um pouquinho de lado, até a pedido da
população. O pedido de reflorestamento não é um pedido comum.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas precisamos falar com a população, porque são vidas
que estão em jogo nessa questão da mitigação da prevenção das enchentes.
Mas como é que está, Marcelo? Porque essa é uma preocupação desta Câmara, a sua situação
orçamentária para esse ano e a previsão para o ano que vem. Há previsão de resolver problemas e
gargalos orçamentários? A situação continua a mesma? Nesses programas, por exemplo, no
programa Mutirão ou no programa de reflorestamento, quais são os recursos previstos para este
ano? Eles estão liberados? Para o ano que vem, está melhorando ou não? Como que está isso?
Se a sua resposta é “tanto faz”, porque os servidores continuam e o orçamento é o mesmo,
precisamos entender se há ou não uma decisão política desta Prefeitura em fazer algo a mais no
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meio ambiente do que estava sendo feito até aqui; ou se continuará sendo relegado a essa ideia de
que não precisa nem ter secretaria, pode virar coordenação ou subsecretaria.
Precisamos entender, porque é disso que se trata essa CPI: qual é a disposição da Prefeitura atual e
qual foi a responsabilidade dela com o que passou? E se esse tipo de rebaixamento interferiu no que
deveria ter sido prevenção sobre a cidade. A responsabilidade não é dos servidores: é política e é do
Prefeito e da Prefeitura.
O retorno do Meio Ambiente à condição de Secretaria veio acompanhado de um tipo de
fortalecimento das políticas públicas ou não? Seguimos tendo enfraquecimento? Estava aqui
perguntando se o TCM fez, não sei se alguém vai lembrar aqui, a curva do orçamento do
Conservando Rios, atualizando-o; ou se eles tiveram também a questão do programa Mutirão... Acho
que o programa Mutirão não estava na apresentação do TCM. O que vimos foram cortes
orçamentários, mesmo quando tiramos coisas do ponto fora da curva, quando tiramos os piscinões...
Continua caindo o dinheiro destinado a questão da Rio-Águas claramente. E aí precisamos saber,
porque isso é decisão política do atual governo.
A CPI está tentando apurar isso. Não são os técnicos, não tem a ver com contratação de pessoal; tem
a ver com orçamento para que os programas aconteçam nessa história.
E a criação da Secretaria de Meio Ambiente é uma decisão política da Prefeitura de novamente
valorizar as questões ambientais, ou ela foi de fato a continuidade, apenas uma necessidade política
por conta da questão do impeachement? Isso está claro do ponto de vista do orçamento ou não
está? Essa é a pergunta que a gente está fazendo aqui para poder avaliar. Eu fui contra e me lembro
do Cinco fazendo discurso aqui de que era um absurdo deixar de ter uma Secretaria de Meio
Ambiente. Havia o debate, inclusive, sobre como a Prefeitura poderia perder recursos por causa
dessa questão. Era o debate da questão da coordenação. E não tinha problema ser o Cappella o
coordenador, quando foi coordenador. Não é o problema a pessoa que vai ocupar a cadeira; é a
sinalização que você faz do ponto de vista da política.
E, de novo, a gente precisa saber a avaliação: aqui há uma sinalização do ponto de vista da política de
que o meio ambiente terá algum outro tipo de olhar da Prefeitura, mesmo na escassez de recursos,
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ou não? Como está a situação orçamentária? Essa descontinuidade administrativa está atrapalhando
ou não? Esses são elementos que estarão no nosso relatório ao final. A gente está aqui tentando
buscar informação para estar no final e poder, inclusive, dizer no final: há responsabilidade objetiva
do Prefeito com relação às enchentes que não foram prevenidas a ponto, ou não há responsabilidade
objetiva do Prefeito e das decisões políticas que estão colocadas.
Ao fim e ao cabo, embora seja uma CPI, como a Rosa Fernandes – e a gente também – tem
destacado o tempo inteiro, que tenha um elemento propositivo, vamos propor essa história: não faz
sentido a Rio-Águas não ter uma relação muito mais institucional com a Secretaria de Meio
Ambiente. Não faz sentido o Centro de Operações Rio (COR) não cumprir o seu papel de coordenador
em área de crise – por isso, brigamos para ele voltar, para ele sair, para não ir para Ordem Pública,
porque não fazia sentido. Então, tem um nível de proposição. O grupo de trabalho (GT) está indo a
cada lugar para propor coisas.
Agora, tem um nível desta CPI que é de responsabilização, que essas conversas com os secretários
precisam incorporar. Então, a pergunta direta a você, desse ponto de vista: qual é a sua avaliação
sobre, hoje, qual é a situação política do ponto de vista do projeto da Prefeitura – que, como você
mesmo lembra, você mesmo representa? Do ponto de vista da gestão, qual é a importância que a
questão do meio ambiente tem – e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da prevenção das enchentes
etc.?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – A questão, como você
fala, política do meio ambiente, o que existe hoje obviamente é o orçamento, e a gente vai cumprir
todos os nossos compromissos. A gente tem uma parte da fonte que é vinculada a royalties, então
você tem uma liberdade nessa fonte que a gente coloca como orçamento também, que não é
integral, mas uma parte.
A minha visão sobre a Secretaria é de que ela nunca teve... já teve, obviamente, um orçamento um
pouco maior, mas muitas vezes – e volto à origem – sobreviveu muito da compensação ambiental.
Então, primeiro, a minha tarefa como Secretário, que é lutar cada vez mais por mais recursos da
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fonte original, que é a Fonte 100. Segundo papel: tentar aumentar a arrecadação do Fundo de
Compensação Ambiental.
Esses são meus dois nortes. Quando você é secretário, você participa de uma gestão e não pode fugir
obviamente às responsabilidades, não pode compartilhar, jogar o problema para outro, mas você
também tem que saber que cada secretaria luta pelo seu quinhão, e vocês podem ter certeza de que
estou dia e noite lutando para aumentar o quinhão, principalmente da origem de recursos do
orçamento propriamente dito da Secretaria.
O segundo ponto que acho interessante, só para vocês terem ideia – podem ver no Diário Oficial –, o
trabalho que a gente tem feito constantemente pela Coordenadoria de Áreas Verdes é a questão da
notificação de quem deve compensação ambiental. A gente já notificou, se não me engano, quase 100
empresas, não sei se chega a isso, que de certa forma não cumpriram com as compensações
ambientais. Minha luta é para que elas cumpram, e aí vem outra vez o orçamento, até para a gente
ter mais dinheiro no Fundo de Compensação Ambiental. Caso contrário, mando para a Fazenda, a
Fazenda executa, mas o dinheiro vai para o caixa único. Acho que é uma estratégia para a gente
conseguir aumentar recursos.
Terceira coisa: é o que estou falando, que é você fazer um remanejamento. Quando falo isso como
Secretário, quero ajudar no orçamento de alguns programas, como, por exemplo, a gestão dos
parques, que estava no modelo de compensação ambiental e que já foi aprovado no fundo e está em
licitação pelo Fundo de Compensação Ambiental. Acho que a primeira grande reestruturação, que é
anterior a qualquer tipo de estruturação de cargos propriamente dita – e orçamentária propriamente
dita –, é a gente arrumar a casa para não ter crise nos próximos anos. E arrumar a casa na Secretaria
de Meio Ambiente é colocar o que tem que ser colocado no Fundo de Compensação Ambiental. Você
tem um fundo que é mais complexo, e acho que isso, durante muito tempo – e aí também não estou
falando de dois anos; estou falando de 10, 15 anos... é muito pragmático você usar o dinheiro de
compensação. A gente tem atuado, inclusive, para a gente conseguir regular essa compensação no
sentido da contratação. Hoje você tem um processo para contratação pela compensação ambiental;
antigamente, não. Então, acho que isso a gente tem que reformular, tirar os custos fixos da
compensação, não usar esse dinheiro e lutar para aumentar.
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Tem alguns pontos que acho que a gente tem que batalhar. A Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental (TCFA), volto a falar aqui, é um dinheiro que é tungado dos municípios. Ele é dado para o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); o Ibama repassa
ao estado – por lei a gente tem direito a 30%, não só o Rio de Janeiro, mas todos os municípios do
Brasil –; e esse dinheiro nunca chegou. E ninguém fez movimento em cima disso.
Outra questão que acho que tem que ser abordada – não estou falando que aqui a gente necessite
criar – é que você tem aqui um projeto da questão do licenciamento. Hoje, o Rio de Janeiro é um dos
únicos municípios que não cobra pelo licenciamento municipal. Não estou falando que talvez cobrar
seja a solução. Mas, primeiro, uma vez cobrando – já conversei aqui com alguns vereadores –, acho
que esse dinheiro desse licenciamento tem que estar vinculado ao Fundo de Compensação
Ambiental, e não ao caixa único da Prefeitura, senão a gente começa errado um processo e, depois,
para corrigir leva muito tempo.
Segundo, que não cobre, mas que a gente tenha pelo menos um fator. Não dá para uma empresa que
tem 200 filiais pelo Rio de Janeiro, na hora de pedir uma certidão de inexigibilidade de uma, pedir 200
certidões. Então, acho que esse tipo de processo na Secretaria consome muita gente.
Outra que acho – aí sim – um divisor de águas para a Prefeitura: estou tentando também com o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Governo Federal, pelo menos no meio ambiente, a
implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), processo eletrônico que poderia ser
implementado, começando pelo meio ambiente, no Governo Federal.
Uma questão que tenho é que acho que esses dados pelo SEI deveriam estar abertos. Quando você
implementa o SEI, é um sistema eletrônico onde você vê todos os processos da Secretaria: o início, o
meio e o fim. Não entra digitalização... A partir da página “x” do processo, quando tiver o SEI, a gente
digitaliza isso.
Qual é a vantagem disso? Esse também é um problema da Secretaria, pelo menos a de meio
ambiente – um grande problema. É você dar oportunidade aos vereadores, ao Tribunal de Contas do
Município e ao Ministério Público de acessar diretamente os processos. Hoje é comum você chegar lá
no meu gabinete e ter 50 ou 60 ofícios para o Ministério Público. Então, a gente tem que, obviamente,
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nesse cenário, inverter um pouco a roda administrativa. Não é que a gente tenha pouca gente: acho
que tem muita gente, por exemplo, respondendo 50 ofícios por dia, enquanto poderia ter 50 pessoas
planejando o saneamento da cidade, planejando mudanças climáticas etc. Então, acho que é nesse
sentido.
Agora, isso depende também. Fui ao TRF4, fui a Brasília. Depende do esforço. É um sistema gratuito,
não tem que licitar, não tem que gastar dinheiro, não tem contrato todo mês; é um sistema que já foi
implementado, já foi dado pelo TRF4 para outros municípios, e pelo qual acho que a gente tem que
lutar.
São questões pequenas. Outra questão é a do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Verde – ICMS Ecológico. O ICMS Verde também é uma coisa em que, só para vocês terem uma ideia, o
Rio hoje está em 12º lugar. O certo é ser o primeiro. Mas isso exige, e a gente tem feito todos os
conselhos de parque estarem bonitinhos, todas as atas.
Inclusive tenho defendido isto: a gente conseguir, talvez pelo ICMS Verde, fazer de alguma forma que
ele vá para o fundo, nem que a gente tenha uma compensação com a garantia certa de receita para o
meio ambiente. E, na verdade, quando faço isso, não quero tirar dinheiro, até porque, primeiro, com o
fundo ambiental, como falei aqui, quero ajudar a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
a comprar os caminhões de limpeza de areia. Ele pode ajudar a Rio-Águas também, mas precisa ter
dinheiro para isso. E quando você bota no fundo, a pontuação do ICMS Verde melhora. Então, talvez
essa diferença já compense no orçamento.
E outra: também sei, não adianta a gente aqui fechar os olhos para falar que é tudo para o meio
ambiente. Mas às vezes um movimento como esse pode dar mais R$ 5 milhões ou R$ 4 milhões para
a cidade. E acho que, quando a gente fala de meio ambiente aqui, a gente está falando de todas as
secretarias. E talvez esse seja o motivo maior das nossas divergências, porque acho que o grande
salvador do meio ambiente do Rio de Janeiro é a gente conseguir ter maior interação entre todas as
secretarias. Isso parece simples, mas não é. Se fosse assim, todos os governos que passaram teriam
feito. Mas podem ter certeza de que vão ter um aliado nessa questão.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos para as últimas perguntas, pelo menos as minhas
aqui. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. O Cinco já fez uma
pergunta a respeito dele. Ele tinha como primeira diretriz o eixo Vetores de Pressão, com alta
prioridade. Desse eixo, o controle do avanço da malha urbana sobre áreas de Mata Atlântica
preservadas estabelecia um prazo de 24 meses para o cumprimento. Como vocês têm avaliação
desse processo? Sei que é difícil, que não é simples, mas o plano foi aprovado em 2014 e 24 meses
completaram em 2016; a gente já tem mais 24 meses e mais alguns meses deste ano. Como é que
está esse tipo de avaliação sobre esse eixo?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Não sei se a gente vai responder, mas temos 90 frentes de
reflorestamento espalhadas na cidade. E nosso reflorestamento é uma das ações que mais
protegem e evitam essas ocupações. Além de efetuar o reflorestamento, a gente usa mão de obra
local, o que também ajuda nesse controle nosso. Efetivamente, o nosso reflorestamento tem sido o
programa que mais ajuda nessa contenção.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na questão das
ocupações regulares e irregulares, as regulares acho que o nosso licenciamento tem a maior função
de ordenar – isso tem sido feito. Na questão da ocupação irregular, acho que o combate à ocupação
irregular vem muito, obviamente, de instrução à população. Acho que a população que às vezes
ocupa não são os maiores responsáveis pelo problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De forma alguma.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Geralmente você tem um
poder paralelo fazendo algum tipo de mudança.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou o poder oficial faltando com política de habitação.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – É. Política de habitação...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem.
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O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Você tem, na política de
habitação, um impacto ambiental. Então, também tem uma estratégia...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a política de habitação tem que prever que não vai ser
feita em cima da fronteira da Mata Atlântica, do vetor de pressão.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Várias normas do Minha
Casa Minha Vida, várias normas do Governo Federal que permitem alguns empreendimentos, a ideia
que tenho tentado é avançar ao máximo no licenciamento do Minha Casa Minha Vida, dentro das
possibilidades, para a gente conseguir dar a prioridade, que tudo que vem da habitação é prioridade. E
obviamente, dentro dos nossos parâmetros.
E, na questão da ocupação irregular, o que acho é que o combate... Aí, quando você fala da Patrulha,
as pessoas também têm um pouco essa visão da Patrulha, mas ela fiscaliza. O certo seria priorizar as
áreas municipais. Mas você tem que ter uma integração, e a gente tem tentado, pelo menos com a
Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Estado e do Governo Federal, em cima da fiscalização.
Nem sempre isso ocorre de uma forma tão integrada. Muitas vezes respondo – não me furto a
responder – sobre incêndio em área federal. Muitas vezes é área federal e a gente está atuando. Aí,
vem o problema...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não vai estar na árvore lá o que é federal e o que não é...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – É um problema
federativo que a gente vive na ponta e que, de certa forma, se você não tiver...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se a árvore fosse federal agora ela iria estar pegando fogo,
sem problemas.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Então, o que acho que a
gente tem que fazer, talvez, é estruturar. E aí está uma discussão que tenho: a gente tem os guardas
florestais; o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA); e, na questão do estado, tem os
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guarda-parques, mas acho que a gente poderia fazer uma política com o estado de uma forma mais
educativa, mais rápida e mais eficiente.
Agora, sozinho também, vamos ser sinceros, as pessoas colocam, às vezes... Vejo quando vou a
algumas reuniões de associações de moradores: parece que o meio ambiente é a polícia. Acho que
essa é uma diferença que a gente tem que colocar na cabeça. Fico preocupado, porque respondo
muitas perguntas de mídia, como se o meio ambiente fosse um papel de política e tivesse que ter um
papel de repressão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não deve. Agora, tem que ter um diagnóstico sobre como
estão os vetores de pressão e tem que orientar o resto da Prefeitura sob o ponto de vista das
políticas que têm que ser feitas para que esse vetor de pressão acabe. Tem o reflorestamento... A
política de reflorestamento, de certa forma, diminui a pressão sobre as áreas de fronteira da Mata
Atlântica – o que está correto, é uma política a ser mantida –, mas tem que ter um diagnóstico para
orientar que a Prefeitura tenha uma política de habitação para impedir que isso aconteça; fiscalização
sobre as áreas ilegais, sem sombra de dúvida.
Isso significa, por exemplo, ter um plano de enfrentamento ao poder das milícias, que obviamente
não está diretamente sob a alçada dos senhores, a lógica é complexa, mas é preciso que, a essa
altura do campeonato, a gente tenha, neste plano, uma tarefa da Prefeitura, que é ter um diagnóstico
sobre isso, e um tipo de apontamento de política sobre essa situação que acaba caindo sobre isso.
Fechando: quantos servidores estão lotados, hoje, na secretaria?
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Cento e noventa e três.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cento e noventa e três? Quantos desses você tem que sejam
com formação superior especializada?
Ou seja, 125, a grande maioria é de formação superior especializada.
Depois a gente vai pedir isso por escrito, para ter, de fato, essa divisão que está colocada ali.
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E existe previsão de aposentadoria de técnicos... Acho que isso já foi falado aqui...
Quando foi o último concurso que a secretaria fez, acabou fazendo?
O SR. FERNANDO CAPPELLA – Em 2011.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 2011. Portanto, temos oito anos... Que foi para arquiteto, é
isso?
É. Engenheiro e arquiteto.
Do ponto de vista... Sei que têm os veículos lá da patrulha, mas, do ponto de vista do que é a
fiscalização e etc., quantos veículos a secretaria tem, para além da patrulha?
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – Na verdade, a patrulha possui quatro viaturas, que o secretário
falou, e tem mais uma viatura, que é da supervisão. As que atuam efetivamente são quatro viaturas,
e tem as de contratos, que também trabalham uma em cada unidade regional, que são mais quatro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma em cada unidade regional?
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – São contratos diferentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o carro...
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – É um veículo só para dar suporte.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Posso? A pergunta é
complexa. Tem as unidades de conservação, que nem todas têm, mas algumas compartilham. Você
tem o reflorestamento, que tem caminhão, pick-up, então, porque a gente tenta fazer...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas que atua na fiscalização?
No total, nove para a Cidade toda, porque essa é uma questão que a gente está perguntando para
cada secretaria, desse ponto de vista.
Senhores vereadores, em princípio, encerrei minhas perguntas.

A2-0888

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Vereadora Teresa Bergher, à vontade.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Muito, muito rapidamente, secretário. Tem uma questão que
acho que aflige bastante o cidadão, e ela é muito objetiva.
Gostaria de saber o seguinte: temos assistido, nas últimas enchentes, um significativo número de
árvores que caem, o que não acontecia em outras situações, até enchentes tão grandes quanto as
que aconteceram agora, nos últimos, este ano, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente percebe que
há uma poda dessas árvores, diria, mal feita. Até acho que o pessoal, que me desculpem, mas o
pessoal da Comlurb não tem expertise para fazer esse trabalho. Quando a Fundação Parques e
Jardins era ligada à Secretaria de Meio Ambiente, porque sempre foi, víamos uma realidade diferente.
A minha primeira pergunta é a seguinte: quem vai fazer o replantio dessas árvores?
Na minha rua, por exemplo, tem umas três árvores que caíram ou foram cortadas, por alguma razão,
porque também não se está cuidando das árvores, não se está fazendo absolutamente nada.
Gostaria de saber se é a Secretaria de Meio Ambiente e também quais são as funções da Fundação
Parques e Jardins, porque o nome já diz: Parques e Jardins. O que fará a Fundação Parques e Jardins?
E o senhor, em algum momento, foi perguntado se, a partir da data tal, a Fundação Parques e Jardins
deixaria de pertencer à Secretaria de Meio Ambiente, porque acho que tem tudo a ver com meio
ambiente. Como é que se separa a Fundação Parques e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente? É
uma coisa que me incomoda, e tenho certeza que está incomodando a muitos cidadãos do Rio de
Janeiro.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Na verdade, na questão
das árvores urbanas, a responsabilidade da Parques e Jardins... Quem faz a poda é a Comlurb, que faz
o planejamento e plantio, Parques e Jardins, e às vezes com a Conservação, por causa das golas. O
que, às vezes, ajudo e, quando me é solicitado – obviamente também dentro de algum planejamento,
para não estourar –, você tem medidas compensatórias da Parques e Jardins, mas quando posso
ajudar. A gente fez, agora, no Leme, em Copacabana, na região da orla, com uma medida
compensatória que veio do Meio Ambiente, mesmo a Fundação.
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Na questão da Parques e Jardins, não me foi perguntado, mas acredito, porque ela antes, com a
minha entrada, ela já não pertencia. Ela pertencia, se não me engano, a Casa Civil... À Conservação, ela
fazia parte da Conservação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Toda vez que a gente vai perguntar de um órgão ou outro,
ninguém sabe quem está em que lugar, Teresa.
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – Tanto é que a FPJ, ela estava com a SMAC, antes, e, quando ela
se juntou à Seconserva, se juntou ... Ficou na Seconserma.
Na hora em que ela descolou, ela ...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ela ficou, e o resto veio.
O SR. CARLOS PAPERA FERNANDES – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ela ficou. Na hora que descolou, ela ficou. Esqueceram ela lá,
Parques e Jardins ...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Esqueceram que deveria ser da Secretaria de Meio
Ambiente... Absurdo, completamente absurdo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o Zoológico está na Casa Civil? O Zoológico, lembro que
estava na Casa Civil.
(INAUDÍVEL)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Está concedido, mas a responsabilidade da administração e
da concessão deve estar, tem a fundação nessa história toda.
(INAUDÍVEL)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, é!? E tem os cargos. E está na Casa Civil, Vereadora.
É um negócio impressionante essa história. E isso, inclusive, Marcelo, você me perdoa, porque você
quase, inclusive, chegou a colocar nessa história. Para nós, que somos candidatos, virou moda – não
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é? –, todo candidato a político diz assim: “Vou reduzir as secretarias, vou cortar os cargos
comissionados”. Isso significa ... Cara, o que você tem de discutir é eficiência da gestão, cargos
suficientes para a gestão ser eficiente. Isso é muito mais barato. A gestão eficiente é muito mais
barato do que uma gestão que é ineficiente porque cortou, porque bagunçou o negócio todo, diminuiu
as secretarias. Até a história do simbólico: vai ter só 17 ministérios. Dá vontade – entendeu? – de
dizer: “Caraca, mané!”
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Tarcísio, o pior é que não cortou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não corta.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Criar estruturas novas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É balela.
A SRA. VEREADORA (TERESA BERGHER) – É, desde... Por exemplo: você tinha sete subprefeituras,
hoje, você tem 19 superintendências. Cortou onde?
O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – E, aí,inclusive, vamos enfrentar agora um debate, uma eleição
municipal no próximo ano. Sabe? Alguém tem que ter a coragem de dizer: “Olha, não é aqui que está
o problema”. Mas vai, em um debate na televisão, dizer: “Não vou cortar secretarias”. A gente precisa,
inclusive, ser didático, pedagógico nesse ponto, de que isso, na verdade, é ruim para a população; de
que a questão, inclusive, é: não faz sentido, em uma cidade como a nossa, hoje, não ter uma
Secretaria de Meio Ambiente. Isso não tem a ver com economia ou não de recursos: tem a ver com...
Na verdade, tem a ver, para ter eficiência no uso dos recursos públicos, a coisa bizarra que a gente
tem aqui, da história dos cargos da Defesa Civil, que estão na Secretaria de Ordem Pública, mas a
Defesa Civil está vinculada à Secretaria de Saúde. Gente, isso é inadmissível, do ponto de vista
administrativo. Você, Secretário de Administração, você entende mais do que eu sobre essa história
toda.
Mas, vamos lá. Queria perguntar se vocês querem alguma coisa que a gente não perguntou, se vocês
ainda gostariam de destacar, antes que a gente possa fazer o resumo final e o encerramento. E, ao
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mesmo tempo, se o Cinco e a Teresa ainda quiserem fazer alguma coisa, está aberto ainda. Se vocês
quiserem ...
O SR. SECRETÁRIO MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ – Só que estou à
disposição, sempre que me chamarem aqui na Câmara. Hoje é CPI, mas já estive aqui, se não me
engano, seis vezes, nesses 147 dias. A ideia é contribuir. Sei do valor disso. O que vocês puderem
também mapear, que eu possa ajudar e tenha a ver com a minha área.
Agradecer pela atenção e carinho de todos os servidores desta Casa. Falar que é tenho um orgulho
muito grande da equipe, uma equipe que me adotou nesses 147 dias; que a luta não é simples, que
tem muito a avançar, que muitas das coisas a gente pode tentar avançar, mas também com muito
cuidado, para a gente não ferir a vida dos servidores, no momento em que a gente passa por uma
discussão nacional em cima da discussão do servidor público. Então, pode contar comigo, no que for
necessário, no que vocês acharem possível. E agradecer.
E todas essas questões aqui, de que falei, de aumento de receita também, se eu puder indicar para
ser uma das pautas daí, tendo em vista que, muitas delas, licenciamento, por exemplo, que falei, aqui,
não significam necessariamente aumento de receita na cobrança de taxas, mas para você proibir,
pelo menos, alguns tipos, que, por ser gratuito, as pessoas às vezes abusam da boa vontade dos
servidores e, aí, passam a exigir um trabalho hercúleo.
Agradecer a vocês. Sei que é um depoimento em uma CPI, mas me colocar à disposição.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se for o caso, e você achar que vale a pena, inclusive desse
ponto de vista de receita, ou de questão que vale a pena estar no relatório final, encaminha para
gente. A gente tem discutido aqui, em algumas sessões, inclusive. Sei que essa não é a garantia de
que se resolva a história. Ou seja, o Cinco mesmo perguntava de um fundo que ainda não está
implementado, o fundo de compensação. Você apresentou, inclusive, uma série de limites sobre isso.
A gente anda discutindo, inclusive, a perspectiva da construção de um fundo vinculado à questão,
inclusive, do combate dos eventos climáticos extremos, de prevenção e mitigação de enchentes,
porque a gente não pode também ficar à mercê. Estamos com uma LDO, espero que a Rosa tenha
conseguido aprovar lá em cima. Fizemos uma emenda, fruto do debate aqui, para facilitar, inclusive, o
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acesso da Prefeitura à reserva de contingência em momentos de crise, de enchentes na Cidade.
Então, estamos pensando na lógica de que não dá para a gente também, na hora em que a Cidade
entra em crise, não ter dinheiro para salvar a vida das pessoas, para evitar que aconteça.
Então, qualquer coisa nesse sentido, que você ache que vale a pena. E a gente acha também que é
preciso indicar para a Prefeitura, embora seja discricionário, do ponto de vista do Chefe do Poder
Executivo, mas há uma necessidade de apresentar para essa prefeitura e para as seguintes quais são
as melhores formas de que órgãos têm de estar integrados no que a gente diz, que é o seguinte: vai
ter chuva forte todo ano, vai ter enchente todo ano, mas pode não ter morte todo ano. Ou seja, é isso
que a gente precisa trabalhar.
As chuvas vão piorar, portanto, algum tipo de coordenação entre os órgãos que tratam destas
questões, Rio-Águas, Meio Ambiente, Geo-Rio, Defesa Civil, COR, precisa acontecer, não é? Estou
citando de cabeça, posso ter esquecido um ou outro. Precisa ter algum tipo de estrutura institucional
que garanta essa história.
E me parece que a Secretaria de Meio Ambiente é, inclusive, algo que pode ser o guarda-chuva desse
processo. A questão é uma questão ambiental, sobretudo. Ela é, sobretudo, ambiental, quando a
gente está tratando das questões.
Então, vamos discutir isso. Vamos apresentar, embora não seja nossa tarefa obrigar que todo
prefeito que assuma siga esse modelo, mas é preciso indicar esse tipo de situação, porque não dá
para a gente ter cada órgão em uma secretaria diferente, mudado de um lado para outro. Se a
Fundação Parques e Jardins não tem relação direta com a questão das enchentes, ela é o exemplo
claro de como cria uma Secretaria de Meio Ambiente, e a Fundação Parques e Jardins fica na
Conservação. Ora – não é? – faz pouco sentido disso.
Bom, como sempre, vou fazer um resuminho breve do que a gente foi anotando das perguntas e
respostas, não é? Foi o início, e depois o final nas nossas falas, a questão, inclusive, da preocupação
de um certo desmonte da própria Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de que a gente não tem
concurso há muito tempo, tem menos funcionários do que existiam há 10 anos; a preocupação com
aposentadorias próximas, que podem, inclusive, prejudicar, como a gente viu com outros órgãos.
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Aqui, é um elemento absolutamente grave, do ponto de vista da perspectiva de futuro. A gente
apresenta a questão do programa Conservando Rios, que cumpre o papel em 31 dos 267 rios da
Cidade; a questão do orçamento desse programa – ainda, um orçamento insuficiente, no nosso
entendimento. Aqui, no meio da sala, foi reduzido de R$ 5,905 milhões, mas que ainda é um
orçamento insuficiente. Há necessidade de ampliar esse tipo de programa de relação com as
comunidades. O orçamento geral da secretaria não é suficiente para os desafios socioambientais da
Cidade, é preciso buscar ampliação dos recursos da Fonte 100 e dos demais, compensação ambiental
e etc., e fazer uma gestão desses recursos. Há debate sobre isso. Os instrumentos de monitoramento
de fenômeno climáticos extremos são insuficientes, falta articulação com outros órgãos, como o
COR, e a necessidade da questão de universidades: quando existem diagnósticos, faltam
instrumentos, às vezes, para resolver os problemas identificados. A gente precisa ter uma lógica de
diagnóstico e instrumentos, precisa ser feito. Os programas voltados para resiliência urbana e
adaptações às mudanças climáticas da Cidade estão dispersos em diversos órgãos, é preciso, de uma
forma, também coordená-los. Não existe um plano da secretaria para entrar em caso de
emergências, contingências, com exceção da questão dos planos dos parques – não é? – e
lembramos, aqui, que não existe um plano da Prefeitura, e, portanto, a gente precisa coordenar isso.
A questão do saneamento ambiental é uma competência municipal e, aqui, temos a questão da
necessidade de a Secretaria atuar mais fortemente na revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico, em conjunto com a Rio-Águas, e coordenar a questão do convite à Cedae e à Zona Oeste Mais
para participarem desse processo, já que é tarefa de planejamento, elaboração de metas claras,
definições de prazos, e etc., que possam ser cobrados adiante. Portanto, na secretaria, há uma
questão da participação dessa revisão, que já está atrasada, dos que já deviam ter sido feitos e não
foram, precisam ser feitos, de forma urgente, com a participação da secretaria.
Tem uma coisa que não perguntei: a secretaria foi chamada para esse projeto da Rocinha, que o
Estado apresentou?
Não? Está bem.
A Secretária não participou do projeto apresentado pela Cedae para o saneamento da Rocinha, e o
Estado anunciou que fará Maré também. E aí, também, temos uma questão importante – não é? Não
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sei se eles apresentaram. Acho que da Maré não apresentaram ainda, mas já está lá pronto para
apresentar.
A política de educação ambiental não envolve, ou precisa envolver, muito mais a Secretaria de
Educação e não se articula com as escolas de forma permanente. Temos 91 escolas visitadas, de
1.540; 16 mil alunos em 641 mil alunos; precisamos avançar nesses números, nessa situação. Há
problemas e elementos de falta de integração entre a política de reflorestamento... O trabalho de
contenção de encostas precisa estar mais coordenado com a Geo-Rio nessa situação, do ponto de
vista de a Secretaria ser mais proativa nessa situação. Os cargos comissionados da Prefeitura muitas
vezes são distribuídos e ocupados sem o planejamento para que possam ter eficiência sobre isso –
um debate que a gente tem feito aqui.
Após 23 anos, em 2017, a Secretaria foi transformada em subsecretaria; depois em coordenadoria;
depois em subsecretaria novamente; finalmente, foi recriada como secretaria, e há preocupações
fortíssimas desse ponto de vista da nossa CPI de essa descontinuidade administrativa ter criado
prejuízos na questão das políticas públicas e, mais do que isso, de que a gente não pode fazer com
que a orientação da criação e recriação de secretarias seja feita em função de conjunturas imediatas,
mas precisam ser feitas do ponto de vista do planejamento propriamente dito.
Há orçamento da Secretaria dependente de recursos de compensação ambiental e que – já falamos
sobre isso – precisam ser ampliados, e é preciso retirar os gastos fixos da compensação ambiental
para que a gente consiga ter esse dinheiro da compensação ambiental como forma de programas. E
que esses recursos não são necessariamente um dado positivo da cidade, já que eles significam
problemas ambientais gerados anteriormente. Aí, falta integração entre as secretarias, entre esferas
de governos, para que a gente possa coordenar como um todo a política de meio ambiente da Cidade
do Rio de Janeiro.
Os desafios são enormes, há uma série de teses que a gente tem discutido nesta CPI que se
mostraram confirmadas, e acho que a gente segue acumulando conhecimento que estará,
certamente, no relatório do Vereador Renato Cinco e do conjunto de vereadores que estarão
contribuindo para este relatório final da CPI.
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Queria agradecer pela presença de todos os senhores; de todos aqueles que nos assistiram; de todos
aqueles que trabalharam para que esta Audiência pudesse acontecer, todo os funcionários técnicos
desta Casa; e declaro encerrada esta Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h45)
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5 de setembro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretário e Técnicos da Secretaria Municipal de Conservação
(SECONSERVA) e Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e quatorze minutos, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a Presidência
do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs. Vereadores Renato Cinco, Relator;
Rosa Fernandes e Tiãozinho do Jacaré, Membros Titulares, tem início a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom dia a todas e todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Suplente; e Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Tiãozinho do Jacaré.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado pela presença dos senhores.
Como provavelmente alguns devem ter notado, na leitura hoje dos componentes da Mesa, já não se
encontra o Vereador Marcelo Arar, que infelizmente declinou, renunciou à CPI, certamente...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Já era em tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já era. Nunca apareceu, e é de fato lamentável que um
vereador desta cidade ache que as enchentes não sejam um problema sério o suficiente para que
parte do seu tempo seja dedicada ao trabalho sobre isso.
Bom, apenas para dar o informe de que o nosso Grupo de Trabalho (GT) continua trabalhando. Houve
um pedido, o GT criado naquela Audiência Pública de algum tempo atrás... Houve uma reunião, nesta
semana, com a presença de membros da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), em uma tentativa
de fazer algum avanço já do ponto de vista da necessidade das questões dos recursos orçamentários
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para as obras que foram identificadas nas 10 áreas visitadas pelo GT da CPI, e eles ficaram de, então,
depois dessas revisões necessárias do relatório deles, entregar amanhã o relatório.
Vamos providenciar cópia para todos os vereadores amanhã ainda, no mais tardar na segunda-feira,
desse relatório, porque está marcada para sexta-feira da semana que vem a nossa Audiência Pública
em que a Prefeitura vai apresentar e em que vamos ouvir os moradores das 10 áreas novamente e
tentar, então, pactuar junto com os representantes da Prefeitura que aqui estarão os próximos
passos do trabalho para essas 10 áreas.
Acho que, como informe inicial, eu gostaria de dar este aos senhores vereadores e àqueles que nos
acompanham hoje: amanhã, a gente deve receber a versão final do relatório; na segunda-feira,
encaminharemos ao gabinete de cada um dos senhores – e também ao da Vereadora Teresa Bergher
e do Vereador Major Elitusalem – cópia do relatório. Lembrando todos de que, na semana que vem,
teremos uma sessão na quinta-feira e, na sexta-feira, Audiência Pública com esse teor.
Senhores vereadores e senhora vereadora, a nossa Audiência de hoje está dividida em duas. Em um
primeiro momento, ouviremos o Senhor Roberto Nascimento da Silva – cuja presença desde já
agradeço –, que é engenheiro civil e Secretário de Conservação. Estará aqui também presente – já
esteve aqui conosco em outro momento –, Marcelo de Aguiar Sepúlvida, Subsecretário da Secretaria
Municipal de Conservação (Seconserva). Na segunda parte da nossa Audiência, ouviremos a Comlurb,
portanto, com seu presidente e alguns assessores para que possamos fazer isso.
A minha proposta é que a gente dedique o tempo agora, de 13h15 até 14h45, à Seconserva e, depois, a
gente abra o momento da Comlurb, até para o senhor, se quiser, tomar um café e tal, para não
precisar... Se quiser ficar presente em todo o momento, o senhor fique à vontade, não estamos aqui
em uma CPI em que o senhor não possa ouvir o que o outro secretário vai fazer, como em outras que
de participamos, em que isso é necessário.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só fazendo um parêntese: o Presidente é o Vereador
Tarcísio Motta e é uma pessoa elegante, muito diferente das outras presidências que torturam, o que
já é uma grande satisfação.
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Eu queria complementar a sua fala, porque esta CPI é diferente, no meu entendimento, de todas as
outras. Esta não só é uma CPI para que a gente entenda a atuação de todos os órgãos, não só da
cidade, mas também do estado, em relação às enchentes, de uma forma direta, muitas vezes, até
indireta, como o caso da Cedae e que também já esteve aqui.
Ela é muito propositiva, no sentido de estudar tudo aquilo que vem acontecendo, os pontos mais
críticos da cidade, qual o tipo de plano de ação que se tem e o recurso destinado para essas áreas
para que tenha coerência de tudo aquilo que a gente está levantando com aquilo que a gente vai
aprovar no orçamento no final do ano. Essa deverá ser uma prática a cada ano, em relação a essas
questões pontuais.
A gente já identificou, por exemplo, que a Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio) tinha um
orçamento de encostas e que, nos três últimos anos, a queda dos valores foi assustadora, e isso é
uma questão importante que deverá fazer parte do nosso relatório, chamando atenção para isso.
A gente também vai ter que pensar no caso da Seconserva e da Comlurb, não só a questão das
grandes enchentes, mas também dos alagamentos pontuais, que tem muito mais a ver com o
trabalho de vocês, da Comlurb e da Conservação que trazem transtornos também para a população,
mas que são pontos de alagamentos que não são as grandes enchentes que a gente tem visto aí, e
fazer a ressalva, porque Marcelo Sepúlvida é o nosso ouvinte permanente.
É o único funcionário que vem a todas as audiências porque ele não só é uma pessoa interessada em
aprender, mas é um grande parceiro das questões, quando é chamado. Então, queria parabenizar a
ida dele para a Seconserva, agora, recente, e acho que foi uma grande requisição, porque ele é
profundamente técnico, e é um técnico respeitado desde a Fundação Instituto das Águas do Rio de
Janeiro (Rio-Águas) e, agora, na Conservação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Presidência dá conhecimento ao depoente, ao Senhor
Roberto Nascimento da Silva, de que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes e
determinação expressos na Constituição Federal, art. 58, § 3º; na Lei Federal nº 1.579, de 18 de março
de 1952, alterada pela Lei Federal nº 13.367, de 5 de dezembro de 2016; também na Lei Orgânica do
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Município do Rio de Janeiro, art. 45, IX; e no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
arts. 121 a 124.
O senhor está sendo chamado a esta CPI, como testemunha, por essa razão, dou-lhe conhecimento
de que fazer afirmação falsa, negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso testemunho,
conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
Agradecendo mais uma vez a presença, tenho aqui uma série de perguntas, mas gostaria de
franquear o microfone, caso o senhor queira fazer uso da palavra no início, ou queira falar alguma
coisa introdutória. Fique à vontade, o senhor ou o Sepúlvida, se quiser fazer uso da palavra, neste
momento.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar
a todos os vereadores aqui na Mesa. Gostaria de falar também que o Marcelo começou na minha
gestão na gerência, na Zona Sul, e, depois, ele veio nos auxiliar no Gabinete da Conservação. Desde o
momento em que assumi como secretário, vi nele uma pessoa que poderia me ajudar. Então, o
escalei para poder acompanhar esta CPI, para eu ter o retorno devido sobre as informações.
Ele foi me passando e acabou, por ironia do destino, assumindo a Subsecretaria no momento em que
estava muito complicado. Ele assumiu e está prestando um bom trabalho; está executando as
tarefas conforme devem ser executadas. Então, é isso. Produzo, aqui, minha palavra e passo
novamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Posso fazer umas primeiras perguntas? O microfone está
franqueado, Vereadora Rosa Fernandes, Vereador Renato Cinco, e Tiãozinho do Jacaré, na hora em
que vocês quiserem.
Secretário – para a gente poder fazer uma introdução geral, para que fique claro também para quem
acompanha a CPI essa questão das atribuições das diversas secretarias que estão aqui –, quais são as
competências da Seconserva e quais órgãos, fundações, empresas municipais ou autarquias estão
vinculadas à Seconserva? Quais as competências e quais órgãos?
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O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Temos a competência de cuidar, conservar e
manter as obras de infraestrutura desta cidade. Essas obras de infraestrutura são parte de asfalto,
drenagem, ralos, rios, valões de pequenos diâmetros, obras de grande e pequeno diâmetro,
monumentos, chafarizes e praças também. Basicamente, são esses trabalhos que executamos. Que
Ligadas à Seconserva, temos a Rio-Águas, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz) e a
Coordenadoria-Geral de Cemitérios e Serviços (CGCS). Já a Fundação Parques e Jardins (FPJ) está
fora, e Meio Ambiente está com a Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de
Vida e Eventos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A função da Seconserva é cuidar das praças e chafarizes,
mas a FPJ está em outra secretaria?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sim, está em outra secretaria. O esforço é
dividido, por exemplo, a Secretaria de Obras também, agora, está dando “pitaco” lá na questão das
praças.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Rio-Águas, Rioluz e Coordenadoria-Geral de Cemitérios e
Serviços, e é isso? Só para podermos ter... Não, mas aqui, os órgãos...
Para nós, na descrição das políticas públicas, das obrigações, das competências da Seconserva, lá, no
próprio site da Prefeitura, tem uma... Acho que é importante e é por isso que o senhor está
convocado hoje.
Na descrição se lê: “planejar e coordenar as atividades de conservação e manutenção em
logradouros, galerias de águas pluviais e cursos d’água de pequena vazão e de serviços públicos a
cargo do município, bem como tratar da concessão e permissão para exploração de serviços públicos
e equipamentos municipais”.
Depois, tem uma descrição que é: “coordenar e planejar as atividades relativas ao licenciamento para
realização de obras em vias públicas por parte de concessionários e permissionários de serviço
público, bem como quaisquer outras que interfiram com a rede de drenagem das águas pluviais ou
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pavimentação dos logradouros”. Ou seja, a questão das drenagens dos rios tem aqui um elemento
fundamental na Seconserva.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso, cuidamos da parte dos rios com
pequenas vazões. Rios com vazões de 3 m3 a 10 m3 ficam com a Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a Rio-Águas está vinculada à Seconserva?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sim, está vinculada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Hoje, está. A Rio-Águas está na Seconserva?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sim, Vereador Tarcísio Motta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma relação hierarquizada? Como é isso? É só uma
vinculação?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É uma vinculação, porque, na verdade, a
Rio-Águas, no passado, esteve vinculada à Secretaria de Obras, e era trabalho meio que
independente. Algumas horas está junto conosco, mas ela trabalha...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ela se reporta, mas tem independência.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É independente, e não temos interferência
para falar em jogar recursos para cá ou para lá, eles que definem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo. No período desta administração, quais são os projetos
prioritários da Seconserva, no caso específico, para mitigação e prevenção de enchentes?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Temos feito trabalhos diariamente, fazemos
trabalhos de limpeza de ralos, desobstrução de redes, galerias, utilização de equipamentos Vac-All.
Em toda essa parte, temos cerca de 350 funcionários trabalhando diariamente nas 24 ou 25
gerências que temos. São 150 equipamentos trabalhando diariamente.
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No final de semana, temos equipes de plantão, também trabalhando preventivamente, trabalhando
para consertar os problemas decorrentes de alagamentos. À noite, temos equipes de drenagem para
qualquer eventual problema que tenha – o Centro de Operações Rio (COR) nos chama, nos aciona, e
vamos até o local. No final de semana, temos equipes nas quatro Áreas de Planejamento (APs).
Temos gerências, temos equipes lá, também, trabalhando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nas quatro APs?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É... Quatro Coordenadorias Regionais de
Conservação (CRCs). São cinco APs.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu ia perguntar qual a AP que está fora.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Cinco APs. É. Na verdade, são quatro CRCs.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando você falou, chamou a minha atenção: está faltando
uma.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Realmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A AP-1 está junto com a AP-2. Nessa divisão de CRC, a AP-1 e
a AP-2 estão juntas.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso.
No ano passado, trabalhamos juntamente com o COR, a Rio-Águas, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação (SMIH), foram basicamente essas três, com o Programa Ralo Limpo.
Comlurb, também... Isso.
Fizemos várias reuniões no COR. Essas reuniões eram lideradas pelo COR, com a equipe da Rio-Águas
e da SMIH. Nós nos reuníamos lá no COR e íamos a campo para poder fazer toda a investigação dos
problemas – íamos direto aos pontos críticos da cidade, onde tinha o maior índice de bolsões de água
– e programávamos, ou à noite ou durante o dia, serviços para poder fazer as desobstruções. Se
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fosse necessário, executávamos trabalhos referentes a obras, como fizemos ali na Lagoa. Teve
serviços que executamos.
Mais alguns... Aí, teria da Rio-Águas, serviços e obras da Rio-Águas: desvio do Rio Joana; os canais lá
em Jacarepaguá também, alguns canais lá em Jacarepaguá, cuja canalização a Rio-Águas está
fazendo. Então, acho que basicamente são esses os serviços em trabalhamos para mitigar a questão
dos alagamentos e enchentes.
Não sei se você quer passar...
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Foi... Ontem, sentei lá no COR com o Marcello Vairão, e ele
me passou já uma relação de pontos críticos para a gente começar a planejar a Operação Ralo Limpo
deste verão, para sentar com a Comlurb. Muito bom... Então, a gente deve começar a planejar essa
Operação Ralo Limpo para o próximo verão, que foi uma operação que teve muito êxito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu ia falar, inclusive... A próxima pergunta tem a ver um
pouquinho com essa questão de que existe uma responsabilidade compartilhada com a Rio-Águas, a
SMIH, Geo-Rio, Cedae e outros órgãos municipais.
Nesta gestão, a minha pergunta seria: qual é o entendimento das obrigações, qual é o papel que a
Seconserva entende possuir na prevenção dos impactos causados por chuvas intensas? Porque aí
tem um pouco a ver com isso que vocês estavam falando aqui agora, não é?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É. Basicamente é isto: temos equipes diárias
trabalhando em toda a cidade. Colocamos lá equipamento Vac-All; colocamos material para as
equipes executarem afundamentos, desobstruções de redes, desobstruções de ralos, toda essa
questão, e limpeza de valas, limpeza de rios com baixa vazão. Vamos fazendo esses serviços, na
esperança de estar conseguindo diminuir os índices de alagamento nesses pontos.
Inclusive, no GT aqui, fizemos várias vistorias e atuamos em vários pontos que foram definidos pelo
GT, com a Conservação em conjunto com a Comlurb, com a Secretaria de Obras; cada um se dispôs a
fazer uma parte.
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Em vários pontos conseguimos êxito. Isso foi muito bom. Acho que esse grupo aqui está servindo
para a gente poder atingir áreas que, às vezes, não conseguíamos. Com apoio de vocês, tivemos
muitas dificuldades em várias áreas – temos dificuldades, às vezes, em acessar áreas no Rio de
Janeiro, por causa da violência –, mas, com o apoio de vocês, conseguimos ter êxito em vários pontos
da cidade, onde teve mortes ou alagamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse ponto, o Tomás estava até me soprando aqui no
ouvido para lembrar de parabenizar a atuação de vocês, especificamente no GT, que sempre foi
muito importante para nós desse ponto de vista, ou seja, aqui, do ponto de vista da Seconserva, a
gente tem essa questão do trabalho no GT, em nossa opinião, vocês estão… Eu queria, de público,
agradecer e parabenizar.
Só para que a gente possa tentar organizar, existe um plano, que foi até vocês que mandaram para a
gente, um Plano de Ações Integradas – Chuvas Fortes ou Prolongadas, em que está basicamente isso
que ele estava contando aqui, ou seja, as atribuições da Seconserva seriam monitoramento e
avaliação de ocorrência de alagamentos, limpeza e desobstrução de ralos e bueiros, desobstrução do
sistema de microdrenagem, apoiar a limpeza e desobstrução de vias, efetuar ações de escoramento
e/ou demolições emergenciais, e fornecer máquinas e equipamentos com operadores, quando
necessário, para a execução de serviços. Estão previstos neste plano.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou ter umas perguntinhas sobre ele daqui a pouco
também.
Não, falei: Plano de Ações Integradas – Chuvas Fortes ou Prolongadas.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Esse plano aí, eu acredito que tenha sido feito
pelo COR. Aí, todos nós participamos.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das perguntas era: vocês têm ideia de quando esse
plano foi feito? Qual é o processo de revisão dele? Você tem esse conhecimento? É o COR que teria
isso?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu não tenho… É o COR que elabora esse
plano e, assim, eu não tenho…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o curioso foi que, quando a gente leu a apresentação
e não está… Como foram vocês que mandaram para a gente, bem lá no início da CPI, eu ia perguntar
aqui hoje.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Quero registrar a presença dos técnicos da Rio-Águas, que
eu acho que eles estão gostando da CPI, entendeu?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Não, eu pedi a eles para virem. Eu botei um
cabresto neles e trouxe...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Está bem, mas você trouxe só cara bom, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depois, a gente vai pegar o nome e registrar a presença de
vocês aqui. Já pegou? Maravilha. Então, vamos registrar: Pedro Cesar Ferrer Cardoso, que é
Presidente da Rio-Águas. Cadê? Eu ainda não lhe conhecia. Ótimo! Muito obrigado pela presença;
Ricardo Mattos, Diretor de Obras da Rio-Águas. Muito obrigado; Wilmar Barbosa Fernandes Lopes,
Chefe de Gabinete da Rio-Águas. Também muito obrigado pela presença.
Já vamos falar um pouco melhor sobre essa relação entre Seconserva e Rio-Águas.
Diga, Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É um dos poucos órgãos que são basicamente técnicos. Daí
minha admiração e meu carinho pela Rio-Águas, porque eles são técnicos, e ponto final. Não tem
como mudar o rumo da prosa.

A2-0907

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Roberto, deixa-me perguntar outra coisa: como se dá a
integração entre a Seconserva e os demais órgãos que atuam na política de prevenção e combate
dos impactos das chuvas fortes, como Rio-Águas, Geo-Rio, SMIH, Cedae, Zona Oeste Mais? Como se
dá essa integração? Tem reunião, tem grupo de WhatsApp, tem o quê?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – O que acontece? Basicamente, nós temos um
grupo de WhatsApp na Prefeitura, nós somos interligados ao COR. O COR comanda esse grupo, do
qual até o prefeito participa. Nós temos ali os estágios de atenção, pré-atenção, estágio de crise,
estágio de normalidade.
Nesse grupo, os estágios são avisados a todos. Em questões do dia a dia da cidade, se tem alguma
questão muito grave, ou indo para grave, é publicada nesse grupo. Dependendo do órgão responsável
por aquela questão, é solicitada a presença do órgão no ponto onde está acontecendo o problema,
para poder atuar e solucionar aquele problema.
Em paralelo a isso, se o órgão que está lá para resolver precisar do apoio de alguma outra secretaria,
nós combinamos e atuamos no local, para solucionar da melhor forma. Por exemplo, o COR entra em
crise, nós somos chamados ao COR, todos os secretários e subsecretários. Existe essa determinação,
em que o prefeito vai para o COR também, e lá nós decidimos como vai ser a operação.
Se é uma coisa muito grave, a cidade entra em crise, e nós ali decidimos qual será o rumo da
situação no decorrer daquela crise. Se for necessário, serão dias e dias ali no COR acompanhando a
situação, reuniões periódicas de manhã, de tarde, de noite, como aconteceu nessas chuvas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, de fevereiro e abril.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na chuva de fevereiro, nós praticamente
dormimos dentro do COR. Juntamente lá o prefeito. Então, nós trabalhamos incessantemente
naquele dia ali.
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Acho que na primeira chuva nós fizemos uma reunião prévia no COR e, logo depois, já saímos às ruas
para poder ver as questões mais graves, juntamente com o prefeito, e ficamos a madrugada inteira
na rua tentando solucionar as situações graves da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
Roberto, eu entendo que, na hora que acontecer alguma coisa, uma situação de emergência, então,
está todo mundo chamado para o COR ou tem alguma questão no ponto, mas a minha pergunta é: e
do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de prevenção, ou seja, antes de acontecer a
chuva? Acontecem reuniões? Como se dá essa articulação? Eu entendi que tem um grupo de
WhatsApp até para de certa forma facilitar esse contato, mas, do ponto de vista da prevenção, do
planejamento, como há uma necessidade de articulação entre esses órgãos que hoje estão dispersos,
como isso se dá na prática?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Certo. É o seguinte, a gente, na verdade,
quando o COR fica monitorando por meio de programas de tempo e ali eles identificam, por exemplo,
vai chegar uma chuva muito forte, algo catastrófico, então, nós somos chamados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, eu digo antes, por exemplo, não tem nenhuma previsão.
Porque a gente tem uma questão que é o seguinte, a gente aqui na CPI, claro para nós é o seguinte,
existe o antes de tudo acontecer, quando não há previsão; existe o durante, que desde o momento
em que há o alerta dado pelo COR de que a chuva forte virá e existe o depois. Esse antes é, por
exemplo, o verão está vindo, qual é o planejamento?
Você falou: “Estamos aqui organizando, preparando, teve lá no COR para fazer a Operação Ralo Limpo
para este verão”. A minha pergunta tem a ver com esse momento, ou seja, não há nenhuma
anotação de que esta semana, está chovendo, mas que não são chuvas em princípio pra ter isso.
Agora, como se dá a questão da integração entre Seconserva, Rio-Águas, Geo-Rio, SMIH, Cedae, Zona
Oeste Mais e outros órgãos para prevenção e planejamento de ações de prevenção? É essa a
pergunta.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Não, Vereador Tarcísio Motta, o que acontece é que cada
órgão já tem a sua rotina de serviços e, assim, na maioria das vezes, o objeto de cada órgão é
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independente. Por exemplo, a Geo-Rio tem lá as intervenções deles, as vistorias que eles fazem em
encostas; a Comlurb tem a limpeza urbana que está sempre presente nas ruas; nós temos a nossa
rotina também de manutenção. A cada dia de manhã, a gente vai com as turmas para a rua e realiza
nossas limpezas.
Acontece, por exemplo, a gente já vem sendo demandado por uma situação de Paquetá. A orla de
Paquetá tem sofrido ação da maré e aquela murada que protege toda a orla de Paquetá, está
começando a se deteriorar. A murada entrando em colapso, o passeio, a calçada que tem junto a ela
também colapsa. Em alguns pontos, a pista também começa a erodir, então, ali demanda uma ação
conjunta.
Nesse caso, a gente vai lá em um primeiro instante, porque alguém fala que a calçada afundou, aí
chega lá a gente constata que realmente a calçada afundou é porque a murada está comprometida.
Aí, a gente aciona a Geo-Rio, faz o planejamento ali do que fazer. Por quê? A nossa ação demanda a
ação deles primeiro. Estou dando um exemplo. Assim como esse tem vários outros.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Entendi, mas esse também é um exemplo de que primeiro
aconteceu o problema pra depois integrar os órgãos. Nós estamos aqui diante de uma situação que é,
a gente tem dito isso desde o início, as chuvas são inevitáveis, a gente sabe que elas vão acontecer,
mas as mortes são evitáveis e para isso precisa de planejamento.
Uma coisa que a gente percebeu aqui na CPI é... A gente acabou de ter outro exemplo, embora não
seja para enchente, essa história da FPJ estar lá, mas o cuidado da praça e do chafariz estar aqui e
não sei o quê está não sei onde... É isso.
A Comlurb não está na Conservação. A função da Comlurb é também conservação, mas não está. A
situação das enchentes é intersecretarias, interórgãos. Não é possível colocar a responsabilidade da
prevenção das chuvas em um único órgão na Cidade do Rio de Janeiro. Não é possível dizer que foi
esse o órgão que não cumpriu, mas é necessário por causa disso haver algum tipo de coordenação,
porque senão vira o “deixa que eu deixo”, “não é função minha”, “é função do outro”. Se não coordena,
acontece o caos.
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A pergunta, portanto, tem a ver com isso. Por exemplo, a questão dos rios. Você tem, no Meio
Ambiente, o Conservando Rios, que é a questão do guardião dos rios. A Comlurb limpa até a margem,
mas a margem está no Meio Ambiente, porque é o Conservando Rios, mas a dragagem pode está, na
verdade, na Rio-Águas. Quem ali analisa qualidade da água do rio é o Meio Ambiente. A drenagem é
da Seconserva na questão da água pluvial que vai para o rio. O esgoto ainda é da Cedae ou da Zona
Oeste Mais, que também pode cair para o rio e a gente tem que ter... Se não coordenar esse negócio,
o rio é que sofre, porque fica cada um com um pedaço da questão.
Aí, há uma responsabilidade real da Prefeitura é que não há... O que a gente fez no GT, que a gente
sugeriu e fez audiência e que bom que, no final das contas, a Prefeitura topou o GT. A gente não está
desconhecendo isso, mas me parece não acontecer como prática política administrativa desta gestão,
que é coordenar as ações de prevenção entre os vários órgãos.
Há o problema de caos onde estão. Não me parece, muitas vezes, ter lógica de onde estão os órgãos
e onde estão as competências; mas, mesmo no sentido de “olha, tudo bem, não tem lógica, mas as
competências compartilhadas estão sendo planejadas coletivamente”. O grupo de WhatsApp não é
suficiente para planejar a prevenção.
Nós sabemos que há chuvas. Onde está a reunião para pensar as chuvas do próximo ano, onde é que
estão os problemas que a gente... Que parta do balanço do que foram as últimas para a gente saber o
que evitar que aconteça para as próximas.
O GT cuidou de onde tinha problema destas. A gente não sabe onde vai ter problemas em janeiro,
fevereiro e março do ano que vem. Abril, porque agora vai até abril. A gente não sabe. Pode ser em
uma comunidade que nós não visitamos. Onde está a Prefeitura coordenando as ações para evitar
que os problemas aconteçam. Onde isso acontece? O grupo de WhatsApp não é suficiente. A minha
pergunta é: tem reunião ou não tem? Como funciona? Como coordena?
Agora, por exemplo, nós estamos iniciando setembro. Alguma reunião de secretariado para pensar
as chuvas do ano que vem? Quais secretários estarão juntos para pensar esse tema? Já houve
alguma na Gestão Crivella, antes do caos instalado, para pensar as atribuições e as questões que
precisam ser feitas fora do momento emergencial?
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O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Já houve, sim. Já houve essas reuniões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantas?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu tenho um ano e dois meses. Pelo menos,
umas duas nós já tivemos.
Acredito que o prefeito, juntamente lá com o COR, vai coordenar uma reunião agora para as próximas
chuvas. Nós já estamos internamente nos movimentando, a Conservação juntamente com o COR,
Comlurb e os outros órgãos para nós já começarmos a trabalhar em prol disso.
Às vezes, o que acontece é o seguinte: as coisas são um pouco tardias também por causa de
recursos. Nós temos esse problema de recursos. Então, nós temos que nos segurar muitas das vezes
por esses problemas, mas estamos trabalhando em função das próximas chuvas.
Já nos reunimos no COR e vamos trabalhar, e vou passar para o prefeito, para ele coordenar toda
essa questão juntamente com o COR ou qual órgão seja, para podermos trabalhar da forma que
vocês estão nos solicitando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Roberto, deixa-me falar sério nesse ponto de vista aqui.
É claro que a gente tem ouvido a situação da falta de recursos desde o primeiro dia do Governo
Crivella, como vereador a gente escuta isso o tempo inteiro, mas a ausência de recursos não é uma
explicação para a ausência de planejamento.
O problema é: você planeja, não tem recursos – e a gente vai falar de recursos daqui a pouco – e, se
não tem recursos, temos que ver como resolve, mas o planejamento tem que estar feito. Não há
ausência. Fazer uma reunião entre os secretários para pensar a questão “temos um problema aqui
de ações que precisam ser feitas” não depende de recursos. Quer dizer, tem pouquíssimos recursos
envolvidos: a sala, a luz, os carros para levar quem vai fazer e, depois, como você vai fazer o plano, o
estudo, etc. Produzir e reavaliar, olhar os instrumentos que existem.
Aí, sobre isso que a Vereadora Rosa Fernandes falou, a gente tem feito uma CPI muito propositiva,
mas a gente não quer fugir das nossas responsabilidades. O que a gente está tentando avaliar aqui
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são as responsabilidades políticas da atual administração municipal, a administração do Governo
Crivella, na prevenção das chuvas e se houve negligência por parte da Prefeitura.
Quando você me diz que houve duas reuniões, vamos precisar saber que duas reuniões foram essas,
quantos e quais secretários estavam presentes. Elas aconteceram antes ou depois das chuvas deste
ano? Tem ata, tem alguma documentação oficial? Porque esse tipo de coisa, para nós, vai estar no
relatório ao final. O relatório é um relatório propositivo, mas também aponta responsabilidades.
Comecei falando isto: a gente até aqui não consegue dizer se a responsabilidade é de um servidor, ou
um secretário, ou um órgão; é da Prefeitura. Aí, quando você diz que aconteceram duas reuniões em
três anos de governo para a questão, para mim é um dado real muito complicado. Mais do que isso:
essa reunião de fato se debruçou sobre o problema das chuvas, das enchentes, dos deslizamentos
que são um problema na cidade? O que a gente pode fazer? Qual é a coordenação de evento que a
gente vai ter que fazer até para pensar melhor?
Porque, em janeiro, em pleno verão, a Rio-Águas estava sem presidência. Ainda não era o Marcelo
Jabre Rocha e já não tinha presidente, no meio do verão, em janeiro! Esse tipo de coisa é importante
para que a gente possa perceber quais são as responsabilidades. A culpa não é do ex-Presidente da
Rio-Águas, antes do Jabre, nem do Jabre, mas a Prefeitura deixou a Rio-Águas sem presidência no
meio do verão!
Isso é uma irresponsabilidade! Não custa dinheiro nomear um presidente para a Rio-Águas. Custa
dinheiro pagar o salário dele, mas isso já está lá; não é aí que está a falta de recursos. É um problema
de planejamento, de revisão dos planos, etc. O senhor é secretário. Não vou cobrar esse tipo de coisa
de um subsecretário ou de um presidente de instituição; tenho que cobrar dos secretários que
sentam aqui.
O senhor pode responder e, logo depois, a Vereadora Rosa Fernandes.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu só vou falar aqui que, na verdade, o senhor
falou a respeito de três anos. Não tenho três anos como secretário. Então, essa reunião... No mínimo

A2-0913

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
duas aconteceram. Por exemplo, tenho aqui um relatório que apresentei numa dessas reuniões, que
foi este aqui. Volta e meia o prefeito fazia... Você pode ver que essa foi ano passado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Senhor Secretário entrega o documento, só para constar
em ata. Operação conjunta, sistema de drenagem, Operação Ralo Limpo, em fevereiro de 2019.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, essa operação começou em
outubro e foi até fevereiro. Então, esse foi o relatório final das operações. O prefeito acompanhava
isso semanalmente, com reuniões, propondo ideias.
Para você ver, aí estão as fotos do que a gente encontra na rede de drenagem da cidade: televisão,
forno micro-ondas... Aí estão os quantitativos dos serviços, do que a Conservação fez. Essa foi uma
das...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se o senhor puder encaminhar cópia dessa apresentação
para nós, acho importante para que possamos tê-la completa.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Está bem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Bom, o Vereador Tarcísio Motta fez uma série de
observações, e o meu entendimento é de que os órgãos e as secretarias isoladamente terminam
buscando as suas formas de atuação, porque não há uma definição da Prefeitura como um todo para
que todos os órgãos façam uma discussão prévia a cada chuva.
Antigamente, isso acontecia em torno do mês de setembro, quando todos os órgãos se reuniam, não
só secretários, coordenadores e gerentes, como também em nível de cada gerência, ou de cada
ponta desses órgãos. Eu sinto falta disso, e acho que eles terminam se virando como podem. Essa
tem sido a minha leitura.
No ano passado, eu chamei alguns gerentes, tanto da Conservação quanto da Comlurb, e perguntei
para eles onde estava o Plano Verão. Eles disseram que é o mesmo Plano Verão de sempre. Não
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existe o mesmo Plano Verão de sempre. A cada ano, você tem novos pontos, outros que você,
provavelmente, já resolveu, mas existe a necessidade de atualizar.
Aí, fica muito na cabeça de cada um dos gerentes, de maneira informal, que “eu tenho que limpar
aquela rua, aqueles ralos e aquela galeria”. Não existe uma formalidade, nem em nível macro nem
em nível micro. Então, é uma sugestão que eu até coloco aqui, independente dos outros órgãos. Acho
que Conservação e Comlurb andam muito próximo, porque atuam muito próximo dos logradouros.
A limpeza dos ralos acontece quando você tem um gerente mais chato. Alguns gerentes, eu lembro
que andavam de bicicleta para poder olhar os ralos, porque, quando você anda de carro, você não
consegue olhar os ralos. Então, ele andava e fazia a vistoria dele de bicicleta, porque o ralo é uma
coisa importante.
Só que o ralo tem a parte do ramal e tem a galeria, que é da Conservação. Então, a Comlurb vai e
limpa o ralo, mas não faz muito efeito, à medida que não consegue fazer a limpeza do ramal e da
galeria – e a gente encontra muito isso.
Eu não sei como está hoje, mas, no passado, existia uma carência de equipamentos. Os equipamentos
que existiam eram equipamentos muito ultrapassados, que você botava um balde amarrado na
corda... Sou antiga, não é?
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Um bucket machine.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Um bucket machine. Vinha puxando pelo outro lado, para ir
tirando um pouco da areia. Eu acho que tem um equipamento mais moderno atualmente – espero
que tenha, não me façam passar vergonha –, para que essas ações, que são fundamentais para os
pequenos alagamentos, aconteçam.
Por exemplo, eu, hoje, tenho um problema na Rua Licínio Barcelos. Comlurb foi lá e já limpou o ralo,
mas eu continuo com problema no ramal e na galeria, e não tem isso disponível. Era um único
equipamento para rodar a cidade inteira, se eu não estiver enganada. Então, acho isso grave.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos perguntar: tem um equipamento mais moderno?
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem ou não?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quanto tem hoje para a cidade?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Fala, Marcelo. Quantas bucket machines tem?
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Deixa eu... O que acontece? Isso que a Vereadora Rosa
Fernandes está comentando, está colocando na Mesa, mostra a importância da ação conjunta. Essa
Operação Ralo Limpo, que é coordenada pelo COR – não é, Roberto? –, é exatamente nesse sentido,
de fazer barba, cabelo e bigode. A Comlurb limpa as caixas de ralo, e a Conservação entra com os
caminhões de vácuo, de jato d’água, limpando o ramal e limpando os poços de visitas (PVs). O bucket
machine ainda é utilizado hoje, para limpar as galerias centrais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O bucket machine é esse?
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – É. Ele é bem pré-histórico, mas ele funciona... Ele funciona.
Funciona bem.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O Meio Ambiente caiu aqui.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Quanto a essas operações, essas ações planejadas, a
Prefeitura, hoje... Claro, eu tenho certeza de que pode ser implementado, mas a Prefeitura, hoje, tem
uns programas que têm acontecido com periodicidade semanal, que são a operação Cuidar da
Cidade...
Tem outra, que eu me esqueci o nome agora, em que entram todos os órgãos em um ponto e atuam
em todas as áreas competentes a cada um. A Comlurb limpa as caixas de ralo, faz varrição. A
Conservação limpa os ramais, limpa PV, repõe pedra portuguesa. Isso também é muito bom. Tem um
ganho para a cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo. Tem que ser... A gente avançar nessa história, porque
não pode ser um problema isolado.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Isso. Com certeza.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou passar a palavra ao Vereador Tiãozinho do Jacaré, mas,
antes, vou registrar a presença e agradecer muito a presença do nobre Vereador Alexandre Arraes,
que acaba de aprovar uma importante legislação com relação ao saneamento, ainda vai para a
segunda votação, sendo, inclusive, um vereador que tem uma comissão especial sobre isso, ou seja,
um trabalho aqui na Casa sobre esse tema.
Vereador Tiãozinho do Jacaré, a palavra é sua.
O SR. VEREADOR TIÃOZINHO DO JACARÉ – Eu quero pedir licença a todos, porque tenho outra CPI
agora, às 14 horas, CPI das Merendeiras. Tenho que estar lá agora, porque haverá votação. Um abraço
a todos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sem problemas, Vereador Tiãozinho do Jacaré. Vai lá
defender o interesse das merendeiras, das trabalhadoras da Educação. Perfeito! O senhor está
sempre presente quando pode.
Muito obrigado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Gostaria de falar mais uma coisa. Quando a gente fala de
incêndio... Eu penso em pequenas e grandes enchentes, e penso muito naquilo que o morador na sua
rua sofre, principalmente quando ele está próximo de um rio.
Uma das coisas que tem me chamado atenção, Roberto, é a questão dos guarda-corpos. Fico
assustada, por exemplo, quando um rio transborda e fica tudo em um nível só, uma pessoa andando
próximo à beira do rio corre grande risco de cair no rio. Na grande maioria, há trechos enormes sem
guarda-corpos. Penso nos animais, crianças, idosos, enfim, nas pessoas de modo geral.
Há dois lugares dos quais a população reclama muito: o Rio dos Cachorros, no bairro Araújo e no
Jardim América. São trechos grandes do Rio dos Cachorros, no Jardim América, sem guarda-corpos. É
um grande risco para quem transita naquelas áreas.
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Outra coisa de que você falou, em que eu não havia pensado, mas que me chamou a atenção, é que a
gente está falando de enchentes e a gente espera que não tenha consequências dramáticas para a
vida das pessoas, e isso me remete à Coordenadoria-Geral de Cemitérios e Serviços.
Apenas para fazer a ressalva da ampliação e acabar com essa pouca vergonha de estar implorando
pelo amor de Deus por uma vaga no cemitério. Isso é vergonhoso! Já que a Coordenadoria-Geral de
Cemitérios e Serviços está sob a sua tutela, “pega o touro com a unha”, para que não haja desvios de
propostas, principalmente com relação às ampliações.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Quanto à questão dos cemitérios, a gente,
atualmente, está com um programa interno, em que as vagas são colocadas on-line, tudo controlado
on-line.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas existem carências. A ampliação é inevitável, não há
outro jeito.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Nós estamos trabalhando em cima disso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu já perdi a metade dos meus eleitores de tanta gente que
morre na minha área.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Existe a imprensa que volta e meia bate
nesse tema, porque acha que não carece de ampliação, algumas pessoas internas, mas estamos
trabalhando firme para poder ampliar e prestar um serviço de qualidade para as pessoas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Para finalizar, porque o tema não é esse, eu queria propor,
tanto ao Roberto quanto ao Paulo Mangueira, que fizessem, a coordenação de vocês, as suas
gerências, fizessem de maneira formal, o levantamento dos pontos críticos, e se possível enviassem
para a Comissão.
Por exemplo, os pontos críticos já são aqueles em que, rigorosamente, são limpão, tais e tais ruas,
mas aí deixam de agregar novos pontos críticos. Fica repetitivo e não se tem o trabalho de discutir,
de avaliar.
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Essas são as grandes vias, dos grandes bolsões, que penso serem primordiais, mas existem os mais
detalhados, bairro a bairro, que não chegam a chamar a atenção da imprensa, porque não é tão
trágico quanto as grandes vias, mas trazem transtornos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora, a gente também está analisando e, inclusive, há
aqui uma cópia que vou pedir para encaminhar, do Plano de Ações Integradas, Chuvas Fortes ou
Prolongadas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Que se repetem!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas há uma lista, por exemplo, dos pontos de
alagamento considerados críticos pela Rio-Águas. São pontos de drenagem, vamos dizer aqui, são
110, 150, 192 pontos que a gente precisa cotizar com os outros levantamentos. Um dos problemas
tem a ver com essa questão: quem é que está com lista, se as listas se repetem, se são coerentes,
têm pontos de alagamento com maior impacto na mobilidade, menor mobilidade.
Às vezes, portanto, Vereadora Rosa Fernandes, a gente até tem o plano, mas o plano não está
servindo de orientação para a política e para o planejamento. Esse é um dos problemas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ou não tem recurso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É. Aí, não tem recurso...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aí, a gente chama a atenção aqui, só para registrar,
Presidente, que nós temos, de 2011 a 2019, os valores de orçamento da Seconserva, e,
assustadoramente, em 2019 – Roberto me corrija se eu estiver errada – é o menor valor, apesar de
ser o ano mais próximo e, certamente, teria que ser mais alto e mais caro por conta da atualização,
ele é o menor valor.
Ele tem de R$ 39 milhões a R$ 20 milhões. Ele começa com R$ 36 milhões em 2011; R$ 35 milhões
em 2012; R$ 35 milhões em 2013; R$ 38 milhões em 2014; R$ 39 milhões em 2015; R$ 37 milhões
em 2016. Aí, começa a vergonha: R$ 33 milhões em 2017; R$ 24 milhões em 2018; R$ 20 milhões em
2019, sendo que, até maio, foram pagos R$ 8,3 milhões, mesmo assim, de restos a pagar.
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Por mais que a Seconserva queira, por mais que a Comlurb queira cumprir este plano ou outro plano
qualquer, eles ficam limitados por conta do orçamento. Acabaram de receber uma pequena parcela
para ter fôlego, porque o contrato acabava agora, dia 15 de setembro, não iam ter ninguém na rua
trabalhando, então, eles receberam, injetaram um dinheirinho para poder não parar a máquina.
Então, isso é o que nos preocupa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Antes da resposta do secretário, queria registrar a presença
da Vereadora Teresa Bergher, Membro Suplente. Agora, como a gente tem menos um titular, vai
votar como titular no dia do relatório, já agradecendo, tanto reconhecendo a sua condição real nesta
CPI.
Rapidamente, registro a presença de outros técnicos da Rio-Águas: Daniel José que é gerente de
estudos e projetos; Marcos Paulo, engenheiro gerente de projetos; Adriana, engenheira civil e gerente;
e Georgiane Costa, diretora em engenharia. Todos da Rio-Águas.
Com a palavra, o Senhor Secretário Roberto Nascimento da Silva.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, o que a Vereadora Rosa
Fernandes falou, realmente, é uma realidade, nós temos problemas orçamentários. No ano passado,
a nossa Lei Orçamentária Anual (LOA) foi de R$ 69 milhões. Para o próximo ano, a gente já tem a
notícia que vão ser R$ 67 milhões, ou seja... Então, é um negócio...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você já tem a notícia de que o orçamento vai reduzir para o
próximo ano?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Então, é o seguinte: este ano, por exemplo,
apesar de serem R$ 69 milhões, aos poucos, o prefeito foi liberando recursos. Esta semana, nós
tivemos a liberação de R$ 11 milhões para nós tocarmos a Conservação.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Quanto vocês têm de dívida?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Nós temos R$ 51 milhões da época de 2016.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Porque as empresas já ficam desesperadas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Espera aí, Roberto, me ajuda a entender esse negócio aqui.
Primeiro, essa questão que a Vereadora Rosa Fernandes apresentou. Havia um contrato terceirizado
para vencer agora...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, não tem recurso. A gente não
pode trabalhar sem recursos, porque isso é contra a lei, então, todos os funcionários estavam com a
documentação para ser dispensado no final do mês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque era um contrato com várias firmas terceirizadas,
sobretudo.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É, porque nós trabalhamos com terceirizados,
porque nós não temos... Os nossos funcionários já são antigos, não têm condições, são poucos. Então,
nós temos esses contratos, mas o prefeito estava ciente que estava sem o recurso, mas aportou R$
11 milhões...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para o pagamento desses contratos para eles poderem
seguir adiante.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso aí, para poder seguir adiante. Na verdade,
isso é uma parte até chegar ao final do ano. Para chegar ao final do ano, nós precisamos de mais
aportes de recursos e, por causa...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São R$ 51 milhões lá de trás, de 2016, que não estão pagos?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – São R$ 51 milhões, lá de trás. Inclusive, nós
temos muitas dificuldades em tocar com algumas empresas. Algumas empresas já saíram fora
porque não há condições. Existem empresas que a Prefeitura deve R$ 20 milhões. Como o cara
consegue não receber e ainda continuar trabalhando? Apenas não consegue.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem algum exemplo de empresa que tenha
rescindido e que não aceite mais contratar com a Prefeitura?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Tem que dar uma avaliada lá, interna, para
poder passar para a CPI.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo. Eu ia, inclusive, já que a gente entrou nesse assunto,
abordar uma situação...
Na Audiência da Lei de Diretrizes Orçamentais (LDO), o senhor disse o seguinte: “No dia 3 de abril, foi
recriada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que era vinculada a
nós, tornando essa secretaria, a nossa, a ser denominada Secretaria Municipal de Conservação
(Seconserva)”.
Continuando com a sua fala: “O nosso orçamento anual foi liberado, cancelado parte dele e liberado
novamente pela Fazenda, recentemente, trazendo transtornos internos e administrativos para os
nossos contratos, sendo alguns até em fase de rescisão por desconfiança das empresas em não
querer prosseguir com os serviços atuais, questionando e colocando em dúvida a capacidade
financeira da Prefeitura”.
É isso que o senhor acabou de explicar aqui, agora?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sim, Vereador Tarcísio Motta, isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque a gente tem uma dificuldade de “libera recurso,
cancela, libera, o recurso demora”. Como é isso? Explique melhor para a gente.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Nós temos trabalhado incessantemente na
questão de resolver os problemas da cidade, mas, muitas vezes, nos encontramos amarrados a esse
problema, nós fazemos reuniões, às vezes, diárias com a empresa.
Nós damos um voto de confiança a eles, mas, às vezes, essas empresas vão para fora, conversam
entre si, e voltam novamente para fazer uma nova reunião, para desdizer o que estava combinado.
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No outro dia, eles já falam que não estão conosco, que precisam de mais garantia para poder
continuar. Então, além de ter que resolver os problemas da cidade, nós temos que trabalhar nessa
questão, sendo quase que um psicólogo dos caras, para eles poderem seguir, acreditar na nossa
palavra e continuar conosco até o final do governo, até o final do ano, mas o prefeito tem cumprido
com as responsabilidades, às vezes, no limite.
Tem dias que a gente não consegue nem dormir por causa dos problemas. Imagine uma Secretaria
parar, a gente fica naquela...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor diria que, portanto, a sua principal tarefa é não
deixar a Seconserva parar?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Não posso deixá-la parar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minha pergunta é: como se planeja em uma situação
dessas? Se o problema é não parar, você não consegue para frente, só consegue olhar para o agora,
não consegue olhar para o amanhã.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sim, infelizmente, nós não temos essa visão,
não conseguimos olhar muito para a frente. Por exemplo, o recurso que eu tenho é para esse
próximo mês; eu não tenho recurso para daqui a dois meses, eu não tenho.
Como é que eu faço? Como é que eu vou olhar para frente se eu não tenho um recurso para dois
meses? Eu tenho que trabalhar agora pensando que ele vai liberar no final do mês. Então, é dessa
forma que nós trabalhamos.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu não sei se já foi apresentada essa questão, porque eu saí da
reunião por um minuto. A falta de planejamento me preocupa bastante – na verdade, a falta de
capacidade de planejamento –, porque eu tenho que perguntar para todos os órgãos que vêm aqui o
que eles têm feito para discutir, debater e se preparar para as consequências das mudanças
climáticas na cidade.
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Nesse esteio, se vocês estão com essa dificuldade de planejar, em função de ter que lutar para
manter a Seconserva aberta, já imagino que não tenha, mas eu gostaria de saber se a Seconserva
organizou algum GT, se já participou de algum GT da Prefeitura para discutir as consequências do
aquecimento global para a cidade.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Bem, nós estamos trabalhando...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Roberto, só um segundo. Vamos suspender a Audiência por
alguns minutos.
(Suspende-se a Audiência às 14h14 e reabre-se às 14h18)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está reaberta a Audiência.
O Senhor Roberto Nascimento ia responder a pergunta sobre a questão do aquecimento global, das
urgências climáticas que o Vereador Renato Cinco havia feito.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sobre o aquecimento global, a Seconserva, na
verdade, não tem nenhum plano interno, porque a gente trabalha em cima das consequências disso,
tentando prevenir as consequências do aquecimento global. Sim, das mudanças climáticas. Então,
trabalhamos nessa direção, com limpeza de ralos, desobstrução, afundamentos.
Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Marcelo.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Mas estamos abertos a participar de qualquer iniciativa que
haja nesse sentido. Se os senhores quiserem criar um grupo de estudo nesse sentido, a gente vai
apoiar, vai participar, porque é de nosso interesse.
Agora, só fazendo um comentário sobre esses planejamentos. O que acontece? A Conservação já
tem um objeto definido. O nosso dia a dia é definido. Então, a gente trabalha dentro do teto. A gente
tem um limite ali, que é o recurso que a Fazenda libera para a gente, e a gente vai se adaptando a
isso. A partir do momento em que eles liberarem um valor maior, a gente vai contratar mais pessoas
para reforçar as turmas nas ruas e ampliar a nossa área de atuação.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcelo, o que estou tentando dizer é o seguinte: para o
nosso tema, da nossa CPI, temos até uma lista de pontos de alagamento, nós temos provavelmente –
não fiz a leitura – alguma descrição sobre por que esses pontos alagam e quais ações mitigadoras a
gente vai ter que tomar sobre eles. As ações mitigadoras sobre eles certamente envolverão, neste
caso, por exemplo, no caso de águas pluviais, podem envolver ações coordenadas da Seconserva, da
Comlurb e, dependendo do rio, da Rio-Águas, dependendo da situação da Rio-Águas.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A situação é: como você consegue, trabalhando no teto,
nesse ponto, planejar a seguinte situação. Temos uma lista de 192 pontos de alagamento e temos
que planejar aqui quais são os pontos prioritários para que a gente resolva essa situação e para que,
em 2020, essa lista baixe para 140. “Não, com os recursos que a gente tem só dá para baixar para
160. Não, com os recursos que a gente tem dá para baixar para 100.” Isso é planejar.
Como vocês trabalham no sufoco, no teto, isso é impossível de ser feito. Vocês têm que trabalhar
apenas no momento em que a coisa acontece, como reação. Isso é um problema, um problema de
planejamento. Como está trabalhando o tempo inteiro no teto, ou, na verdade, só quando libera
recurso, então quando libera recurso, onde está? Vai apagar incêndio e não prevenir enchente. Esse é
o problema. Apagar incêndio não era literal, neste caso, embora pudesse também ser, mas no caso
vai resolver.
Essa questão de lista de prioridades, lista de pensar o futuro, o que é para ser feito a médio, longo
prazo não acontece na Prefeitura na gestão Crivella. “Ah, temos falta de recursos.” Mas o problema é
que às vezes me parece que a ausência de recursos criou o caos administrativo, que em nenhum
momento se consegue nem sequer dizer assim: “Para fazer isso, falta quanto de dinheiro? Onde é
que a gente vai conseguir o dinheiro?”.
Nós vamos falar, inclusive, sobre convênios abertos que não foram liberados, como que faz, como
não faz, mas me parece insuficiente a resposta, não de vocês, mas da Prefeitura, que precisa, de certa
forma, coordenar essas coisas do ponto de vista da questão das enchentes, ou, por exemplo, das
mudanças climáticas, que precisa de medidas urgentes, medidas de médio e medidas de longo prazo
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que precisam ser tomadas agora. Não é porque a medida é de longo prazo que não pode ser tomada
agora – aprendi isso com o próprio Vereador Renato Cinco.
Uma pergunta: o senhor está no cargo, na Seconserva, desde abril de 2018, certo?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Abril de 2018. Então, um pouco mais de um ano. Nesse
período, a gente já viu aqui que a Seconserva passou por algumas transformações na estrutura da
Prefeitura – criação da Meio Ambiente, por exemplo, alterações na presidência de fundações, entre
outras mudanças. Como o senhor lida com os impactos resultantes, com os impactos resultantes
dessa descontinuidade administrativa provocada pela gestão do Prefeito Marcelo Crivella? Qual é a
sua avaliação sobre isso?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na minha avaliação, na verdade, isso acaba
deixando a Seconserva mais vulnerável, pela separação dos órgãos. Na verdade, ficamos trabalhando
numa direção e, inesperadamente, somos surpreendidos pela separação da secretaria. Estamos
fazendo esforço numa direção e de repente somos surpreendidos pela cisão. Isso nos traz
problemas, porque é perda de trabalho, aplicamos esforço demasiado numa ponta e daqui a pouco
não existe mais, não precisa mais. Onde poderíamos aplicar um esforço maior em uma área que seria
mais necessária, talvez, perdemos, mas não faz parte do meu parecer e do meu direcionamento, é
uma direção de cima, feita pelo prefeito, que muitas vezes nem comunica, às vezes ficamos sabendo
por Diário. Acontece e tocamos a bola para frente com o que temos, mas é dessa forma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ainda nessa linha, o senhor chegou a ser consultado sobre a
nomeação do senhor Pedro Ferrer para a Presidência da Rio-Águas?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Fiquei sabendo pelo Diário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Neste momento, queria voltar a essa questão.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Inclusive, minhas exonerações... Na verdade,
sou funcionário de carreira, tenho 11 anos de Prefeitura, vim da iniciativa privada e passei no concurso
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da Prefeitura. Sou funcionário de carreira, tenho 11 anos de cargo, mas, nas vezes em que assumi
cargos de ponta na Prefeitura, que foi nessa gestão, também não fui avisado.
Em todas as minhas exonerações... Também fui subsecretário, como o Marcelo está sendo, fui na
Habitação também, e em nenhum momento me ligaram para falar: “Olha só, amanhã você está fora”.
Foi de repente, aconteceu e vamos nessa. Eu estou nesse cargo, mas... Não sabemos. É isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Queria poder entender melhor com relação a essa questão
que continua e tem a ver com essa pergunta que acabei de fazer: a relação da Seconserva com a
Rio-Águas.
Não é uma relação de subordinação, foi o que o senhor disse? É uma relação de independência,
portanto, quando pergunto se o senhor foi consultado, o senhor considera que não deveria ter sido
consultado? Não há na lógica administrativa dessa administração a presidência de fundações como
essas, mesmo que vinculadas a determinadas secretarias? Não tem relação? O Presidente da
Rio-Águas responde ao senhor, seja ele quem for – e aí não tem nada a ver com o nome pessoal, mas
responde ao senhor? O senhor tem alguma responsabilidade sobre a política da Rio-Águas ou não
tem? Como é que funciona isso? Por que vamos fazer depois o mesmo tipo de pergunta para, por
exemplo, a Casa Civil em relação à Comlurb. A Comlurb está na Casa Civil ainda? É porque às vezes
as coisas mudam e nem sei. Por exemplo, a Casa Civil com relação à presença da Comlurb. Mas,
neste caso, é Seconserva e Rio-Águas. Na lógica, há uma responsabilidade? O senhor considera que
não é sua responsabilidade, a vinculação é uma mera formalidade, como é isso na gestão do Prefeito
Marcelo Crivella?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, a junção das duas secretarias. Ela
trabalha, como falei no início, independente praticamente em tudo, mas presta todas as informações
quando necessário, existem reuniões mensais ou semanais quando solicitadas, a equipe técnica
comparece, a nossa secretaria e fazemos as reuniões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para entender: por exemplo, se há uma situação como
essa que o Marcelo estava contando de Paquetá. Havia uma necessidade de um contato com a
Geo-Rio, aí vai fazer o contato com a Geo-Rio, isso faz parte, é o contato com o órgão que está
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vinculado a outra secretaria, mas é um contato com o órgão que tem certa independência e que
precisa ser feito. Isso deve acontecer, ainda mais na Seconserva que tem uma ação multifunções, o
tempo todo. Mas, neste caso, é uma fundação que está vinculada à sua secretaria. Estou tentando
entender como é que funciona, do ponto de vista administrativo, este tipo de situação. Como é que a
própria administração Crivella...
Ao fim e ao cabo, a responsabilidade é do prefeito. Nós todos sabemos disso. Mas, neste caso, quando
a gente pensa na cadeia de responsabilidades, o Presidente de uma fundação como a Rio-Águas, que
está vinculada à Seconserva, qual é a responsabilidade do Secretário sobre a política implementada
da Rio-Águas? Há responsabilidade? Não há responsabilidade? Como é que vocês veem, não é como
está escrito na lei, mas é como é que vocês encaram, para que a gente possa entender isso? E aí,
inclusive, entender... Porque uma nomeação de um Presidente de uma fundação que está vinculada à
sua Secretaria, sem passar pelo Secretário, me parece que as coisas estão estranhas nessa situação.
Por isso eu estou tentando entender. Como é que pode? É assim mesmo? A administração Crivella
enxerga desta forma? A vinculação das autarquias ou fundações é mera formalidade burocrática ou
há uma lógica administrativa nessa história?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, eu entendo, pelo que você colocou,
e na minha mente está que ela é independente. Por exemplo, na questão financeira, eu não interfiro
lá, na questão financeira...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas nesses R$ 69 milhões, está incluída a Rio-Águas?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Não está.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está só a Seconserva?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – A Seconserva.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O orçamento da Rio-Águas é todo independente?
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O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Independente. Eu não opino, por exemplo, “Vai
botar dinheiro aqui nesse lugar”. Eles decidem lá, com a Fazenda, diretamente com o prefeito a
possibilidade de obras. Aí, é direcionado o recurso para onde...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por que ela está vinculada à sua Secretaria?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Aí, eu não sei. Agora, isso veio desde o início.
Eu não sei. Eu acredito que seja política.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O problema, Secretário Roberto Nascimento, é que a função
precípua desta CPI é identificar responsabilidades. Parece-me que, na lógica de quem olha de fora:
onde é que está vinculado tal órgão? Então, a responsabilidade daquele órgão está no Secretário a
que ele está vinculado. E, aí, o que o senhor está me dizendo é que, no entendimento da própria
Secretaria, a Rio-Águas, apesar de estar vinculada, não tem relação com a política decidida pelo
senhor. Porque existe política decidida pelo prefeito e existe política decidida pelo senhor, que é
Secretário, e que, portanto, define, muitas vezes, as questões. No caso do senhor, quem é que decide
o que a Rio-Águas faz, é o Presidente da Rio-Águas, independente do senhor? É o prefeito? Quem é
que decide?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É a Presidência, juntamente lá com o prefeito.
Ele executa os serviços de acordo com a liberação do prefeito, com a liberação da Fazenda; executa
tudo o que é determinado. Se precisar de algum apoio, eu posso até dar algum apoio, lá junto ao
prefeito. Mas, no geral, é dessa forma que funciona a Rio-Águas.
Não sei se a Rio-Águas quer complementar alguma coisa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou aqui propondo, Vereadora Rosa Fernandes... A
mudança na presidência da Rio-Águas é um elemento chave que está acontecendo no meio da
nossa...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – No meio desse processo.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No meio do processo. A gente precisava encontrar na nossa
agenda – eu vou aqui pedir para a assessoria pensar – uma nova convocação para a Rio-Águas. Não
para fazer esse questionário inteiro que a gente fez, mas convocar a nova presidência da Rio-Águas
para que possa responder e para que a gente possa entender que mudança administrativa foi essa
que, agora a gente descobre, não passa sequer pelo Secretário que está vinculado a Rio-Águas.
Isso, em minha opinião, é grave. Porque o secretário, em minha opinião... Aí, não é um problema seu;
é a forma como a Prefeitura do Crivella, como o prefeito administra a máquina da Prefeitura.
Nós vamos precisar... Em tese, nós teríamos 15 minutos para terminar o interrogatório sobre a
Seconserva. Eu não queria deixar de fazer as outras perguntas. Portanto, eu só estou pensando nisso.
A Vereadora Rosa Fernandes pediu para falar, mas eu queria que a gente pudesse articular aqui,
talvez, num momento eu possa abrir o microfone, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco
mais de cuidado nessa história para poder fazer as perguntas certas para as pessoas certas.
Vou passar o microfone para a Vereadora Rosa Fernandes, anunciar e agradecer a presença do meu
nobre colega de bancada, nosso líder na bancada real, o Vereador Paulo Pinheiro, e o sempre atuante
Vereador Rocal, da Mesa Diretora desta Casa, eterno membro honorário da Comissão de Educação
desta Casa. Muito obrigado, Vereador Rocal, pela sua presença.
Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na verdade, Presidente, a gente percebe que é uma
distribuição dos órgãos de uma óptica muito específica dessa gestão, e que não tem a ingerência,
nem a participação de nenhum dos secretários – pelo menos, é o que a gente percebe – na mudança
desse organograma que se desenha.
No meu entendimento – e aí é uma visão minha –, a Rio-Águas deveria estar mais voltada para a
Secretaria de Obras e Infraestrutura do que propriamente para a Conservação, pelo perfil de
intervenção que faz a própria Rio-Águas. Lá atrás, era assim, mas também nada impede uma nova
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visão, outra visão, com um pouquinho de “forçação de barra”, que é a de que drenagens pequenas e
grandes drenagens possam estar acopladas a um…
Precisa entender quais são o desenho, a proposta e os objetivos traçados para essa junção. É isso que
não fica muito claro, porque, na minha ótica, deveria estar em Obras, e não em Conservação, mas
pode estar em Conservação, dependendo daquilo que foi traçado. O que me preocupa é que eu acho
que não foi nada traçado. Essa é a questão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora, só para a gente lembrar. Na Secretaria de Obras
e Infraestrutura, está, por exemplo, Habitação, mas o Urbanismo está em outra secretaria, e nós
todos sabemos que várias dessas coisas tiveram a ver com emergências políticas imediatas aqui, o
que, na verdade, mostra o caos, porque, por exemplo, tudo que a gente está falando aqui tem a ver
com política urbana, mas a secretaria de Urbanismo é uma, mas Obras está na outra, a Rio-Águas
está na outra, a Geo-Rio está na outra, a Comlurb não está em nenhuma delas, a FPJ não está… E o
COR? E o COR? O COR quase foi parar na Ordem Pública.
Se a gente não brigasse aqui… desta CPI. Já foi. Não, ele foi, mas a gente conseguiu voltar, não é? A
gente conseguiu brigar para ele voltar, porque Ordem Pública… O COR na Ordem Pública, gente!
Sério, assim, se tem uma responsabilidade pessoal objetiva e direta do Prefeito Marcelo Crivella, é ele
fazer, neste nível, a desorganização e o balcão que virou a criação de secretarias e as questões de
órgãos para lá e para cá. Um verdadeiro balcão, que, no final, quem sofre é a população. É
discricionário do prefeito? É discricionário do prefeito, mas ele vai ter que pagar pela
discricionariedade dele, porque, se é discricionário dele, ele tem responsabilidade sobre o que faz.
A gente chega aqui para perguntar ao Secretário de Conservação e é isso, um montão de coisas está
em outro lugar. Aí, a gente percebe que não tem nem mesmo a lógica própria disso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É de acordo com o interesse dos grupos de acordos
políticos que são fechados com o próprio prefeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente fez perguntas, inclusive, em relação ao Secretário de
Meio Ambiente, que estava aqui presente.
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Senhoras Vereadoras Teresa Bergher e Rosa Fernandes... A senhora quer fazer uso da palavra? Por
favor, pode fazer uso da palavra. Depois, eu coloco aqui a questão do que a gente faz.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Nós estamos aqui debruçados – o senhor especialmente,
Presidente – nesta CPI das Enchentes e percebemos que não mudou nada, apesar de toda a cobrança
feita aqui, semanalmente, em todas as audiências públicas, porque, até o presente momento, foram
apenas liquidados 28% do orçamento de prevenção a enchentes. Então, eu considero isso muito
grave. Hoje – aí, acho que está diretamente ligado à secretaria do senhor –, na Estrada Dona
Castorina, no Alto da Boa Vista, houve um afundamento na pista e, pelo que temos conhecimento, foi
uma situação já até anunciada, porque a imprensa já havia chamado à atenção de que havia sérios
problemas nessa pista. Agora, aconteceu o afundamento. Quer dizer, as coisas têm que acontecer, as
tragédias acontecem, para depois, então, se prevenir alguma coisa ou tentar se fazer alguma coisa. É
evidente que, sem orçamento, não é possível fazer nada. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a
isso.
O Presidente, Vereador Tarcísio Motta, perguntava ao senhor se o senhor tomou conhecimento da
nomeação do novo presidente da Rio-Águas. Muito bem. O senhor disse que não. Muito bem. Eu
queria fazer outra pergunta: o senhor também tomou conhecimento, existia um fundo especial de
iluminação, que era vinculado a sua secretaria, ok?
Agora, a partir do dia 2 de setembro, conforme foi publicado no Diário Oficial, ele passou para a SMIH.
O senhor também tomou conhecimento dessa decisão do prefeito? Porque é um atropelo total; a
gente percebe aqui que vocês não tomam conhecimento de nada: em um determinado momento,
uma determinada ação está na sua secretaria, o senhor é responsável por ela, e quando o senhor
olha já está numa outra secretaria, já está num outro órgão, e vocês acabam ficando muito perdidos
nessa situação.
Eu gostaria que o senhor me respondesse em relação ao fundamento lá da pista da Dona Castorina.
Também outro problema, que não sei se está ligado ao senhor. Eu só trouxe, Presidente, desculpe...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem que pedir desculpa.
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É porque chegou ao meu conhecimento agora, chegou
agora há pouco. Houve durante a última enchente um deslizamento numa rampa de acesso na
Lagoa. Esse deslizamento acabou trazendo um problema muito sério, a rampa foi soterrada e as
pessoas hoje não conseguem atravessar. Ou melhor, até atravessam as pessoas que têm condições
físicas boas. Mas, por exemplo, um deficiente físico não consegue, um cadeirante não consegue
atravessar, a mãe se tiver com uma criança num carrinho também não consegue fazer essa
travessia, e a situação está lá até hoje.
O Senhor Presidente e toda a comissão, os membros da CPI fazem um trabalho de cobrança
sistemática semanalmente, mas o que me preocupa é que, infelizmente, não acontece nada, ou
melhor, só acontecem coisas negativas na cidade e não se vê nenhuma providência nem do senhor
prefeito em disponibilizar o orçamento, não é? Porque eu volto a dizer: não é possível fazer milagres.
Nós já estamos em setembro e eu acho que ser executado apenas 28% do orçamento chega a ser
ridículo. Porque eu tenho isso aqui, nas minhas mãos, atualizado, 31 de agosto. Então, é ridículo. Na
secretaria que o senhor dirige, até o presente momento, dos R$ 54 milhões apenas foram utilizados
R$ 8 milhões – fica muito difícil.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Isso são restos a pagar, Vereadora Teresa Bergher. Pior do
que não disponibilizar recurso é desrespeitar todo um trabalho que foi feito por esta Casa com a
maioria dos vereadores que discutiram, elaboraram propostas. Logo que aprovado o orçamento, foi
desconsiderado todo o trabalho que foi feito, como esse que está sendo feito agora.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse
alguma coisa sobre essa rampa na Lagoa, porque provavelmente vão... Pois é, eu sei, é o que eu
acabei de dizer. Esse afundamento lá no Alto da Boa Vista, que me parece uma coisa anunciada, já
que a imprensa já teria, inclusive, denunciado isso alguns dias atrás.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Boa tarde, Vereadora Teresa Bergher. A
respeito do deslizamento em uma rampa lá na Lagoa, depois me passe o endereço para eu poder
acusar lá com as equipes e para a gente poder ver o que está acontecendo lá para reparar. Quanto ao
nosso orçamento de drenagem, nós tínhamos, no início do ano, R$ 20 milhões, foram empenhados
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R$ 23 milhões para drenagem, e nós já liquidamos R$ 9,928 milhões. Quase 50% na drenagem. Eu
tenho quase 50% do orçamento do ano...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher, no microfone, por favor.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Desculpe, desculpe eu já deveria ter aprendido a lição.
Então, de R$ 21 milhões que o senhor deveria disponibilizar, quer dizer, que era o recurso, na verdade
o senhor apenas utilizou R$ 9,928 milhões, praticamente R$ 10 milhões.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Que é praticamente 50%.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Ok. Nessa ação...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que foi gasto, na verdade, é praticamente zero em
investimento nessa área.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É, praticamente zero.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que foi liberado de recurso foi de Restos a Pagar, ou seja,
nada foi aplicado de investimento novo para essas ações.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Exatamente. Então, é impossível. Milagres não acontecem,
não é?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Sobre a Dona Castorina, esse afundamento
que apareceu, nós estivemos lá com a equipe. Nós fomos solicitados no final de semana, estivemos
com as equipes lá, verificamos um problema estrutural na pista. Por aquela pista, passa por baixo
uma estrutura de ponte, e essa estrutura estava danificada, fazendo com que desse essa trinca, uma
fenda na pista e um afundamento e, com isso, foi comunicado à Geo-Rio e à CGP, que estiveram lá, no
sábado, vistoriando. Como é uma obra estrutural, é uma obra de ponte, que passa ali sustentando
aquela pista...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Uma obra emergencial também, não é, secretário?
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O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso. Então, o que acontece? Ficou a cargo da
Geo-Rio e da CGP, por ter a informação que estava tendo deflexão, estava deformando a pista, para
poder agir. Agora...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Possivelmente, quando os senhores estiveram no local, já
havia denúncia talvez há mais de uma semana.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Já havia.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Então, veja o seguinte: hoje é quinta-feira, não é? Hoje é
quinta-feira. Devem ter, no mínimo, 15 dias dessa denúncia, e teve que haver o afundamento, trazer
um problema enorme, para que agora possam tomar providências, inclusive, até com custo muito
maior, que eu suponho.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Que, na verdade, esse tipo de solução, nós
não conseguimos dar pela Conservação, porque seria uma obra, ali, de estrutura que envolve a SMIH,
mas todos estão cientes do problema, para poder solucionar. Aí, eu não posso falar pela SMIH sobre
por que não chegou lá a tempo de resolver.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – O senhor não pode nem dar uma “cobrada” neles?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Posso cobrar, sim.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Cobrar, não é?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eles já estão cientes. O COR está ciente.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Tem que haver uma união de forças aí, porque...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Não, claro, com certeza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vale uma ligação dizendo: “Fui cobrado lá na CPI por isso”.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Todos estão cientes, porque isso foi...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá.
Gente, olha, só para os senhores vereadores, hein? Vamos esticar um pouquinho, mas temos ainda
que ouvir a Comlurb.
Eu estava conversando aqui com a assessoria. Qual é o nosso problema sobre ainda aquela questão
da Rio-Águas? Nós temos cinco sessões programadas: Infraestrutura, Urbanismo, Ordem Pública,
Saúde e Defesa Civil – porque aquele negócio de ninguém sabe onde a Defesa Civil está direito, o que
está... – Casa Civil e SMF, e o Gabinete do Prefeito, e nós só temos seis datas da CPI. São seis
quintas-feiras. Reservando a última data para votação do relatório, que é necessário, nós não temos
uma data para poder reconvocar a Rio-Águas.
Eu apenas queria, com sua permissão, verificar se o novo Presidente da Rio-Águas quer fazer uso da
palavra neste momento, porque nós não teremos uma oportunidade, como falamos, da Rio-Águas.
Acho que era ruim a gente, no final, não ter a possibilidade de o senhor poder se pronunciar.
Principalmente, na seguinte situação, ou seja, há uma nomeação que, neste caso, não passou pela
Seconserva, e eu vou fazer a pergunta, para que o senhor possa dizer, que é a nossa preocupação, ou
seja, nós temos... E que o senhor possa confirmar ou me corrigir se for o caso, não é?
O senhor foi... O seu cargo... O senhor é servidor da Prefeitura. Esteve, em 2012 e 2013, como assessor
especial do Secretário Municipal de Assistência Social, Rodrigo Bethlem. Depois, trabalhou na
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) até 2017. Esteve depois,
entre 2017 e 2019, portanto, já na Prefeitura do Marcelo Crivella, como Gerente 1 da Gerência de
Engenharia, Arquitetura e Administração Setorial da Subsecretaria de Planejamento e Gestão...
Confesso que eu demorei um tempão para entender e acho que até agora... Depois, Assistente 1 da
Gerência de Programas e Investimentos da Secretaria de Infraestrutura e Habitação, do dia 2 de
agosto ao dia 30 de agosto de 2019. Agora, assume a presidência da Fundação Rio-Águas.
Nessa trajetória, me parece que não houve nenhuma vinculação anterior com a Rio-Águas. O
presidente anterior, embora também seja externo ao quadro da Rio-Águas, o Jabre, ele estava já na
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Rio-Águas em 2015 e 2018. Portanto, um perfil, neste ponto de vista, de alguém que vem de fora, e
sem nenhuma relação.
A pergunta que fica é por que essa nomeação neste momento; qual é o seu vínculo com o tema
específico da drenagem urbana e com o papel da Rio-Águas? Se o senhor puder esclarecer para a
gente aqui, para que a gente possa entender qual é a razão da sua nomeação neste momento e
dessa forma, qual é a sua questão nesse ponto da capacitação para estar nessa condição... O senhor
é engenheiro, obviamente, mas, sob o ponto de vista do tema da drenagem, da questão do papel da
Rio-Águas, como o senhor espera cumprir nesta cidade, num ano de crise, como vivemos com as
chuvas de fevereiro e abril deste ano?
Com a palavra, o senhor Presidente da Rio-Águas.
O SR. PEDRO CESAR FERRER CARDOSO – Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde.
Quanto à relação, sou engenheiro. Antes de entrar na Prefeitura em 1986, na minha formação,
trabalhei em firma de consultoria em estabilidade de encostas e drenagem. Entrei na Prefeitura na
FPJ, em 1986, onde permaneci até 1989, quando passei à administração do Centro Administrativo São
Sebastião (CASS).
Hein? Quando ela entrou, eu saí. Coincidentemente, fui para o CASS. Fui administrador durante oito
anos do CASS. Daí fui para a Secretaria de Assistência Social na época em que as creches ocupavam
mais de 400 unidades. A gente fazia manutenção de todas as manutenções. Isso quer dizer que
alguma experiência eu devo ter.
Só estou justificando porque não caí na Rio-Águas de paraquedas. Saí da Assistência Social em agosto
de 2018 e, como entrei na Prefeitura em 86, com o Secretário Sebastião Bruno, recebi o convite para
fazer parte de sua equipe, e assim fiquei lá.
Tomei conhecimento de que Marcelo Jabre tinha pedido para sair da Rio-Águas. Isto era de domínio
de toda a Prefeitura: ele não queria mais continuar no cargo. Na segunda-feira – não sei a data, acho
que dia 26 –, recebi um convite para comparecer à casa do prefeito, porque alguém deve ter indicado
meu nome, porque várias pessoas foram indicadas. Não vou citar aqui porque não interessa. Alguns
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conversaram comigo que receberam esse convite. Fui sabatinado pelo Prefeito Marcelo Crivella e fui
para casa. Na sexta-feira, fui surpreendido com a nomeação – não surpreendido totalmente; achei
que seria só na segunda-feira, porque inclusive tinha marcada uma reunião com Marcelo Jabre para
passar o serviço.
Um dos primeiros atos que tomei foi ligar para o Secretário Roberto, que provavelmente não tinha
meu número. Não atendeu. Passei um WhatsApp me identificando: “Aqui é Pedro Ferrer, fui nomeado
presidente da Fundação Rio-Águas”, me apresentando. No final da tarde, ele me ligou – ou, não sei, no
dia seguinte – e, até o momento, todas as vezes eu me reporto ao Roberto.
Apesar de ter sido convidado pelo prefeito, sou um cara... É o seguinte: sou amigo de todo mundo,
porque a imprensa disse: “Ah, ele foi uma nomeação do Bethlem... Ah, ele foi uma nomeação do
Bruno...” Tem aqui a Vereadora Teresa Bergher. Tive o prazer de trabalhar com ela quando foi
Secretária. Ela me encontrou lá, criou um cargo de gerência de engenharia e administração, com que
ninguém tinha se preocupado, não davam valor. Teresa Bergher. Trabalhei com o filho da Vereadora
Rosa Fernandes, o Pedro Fernandes, e não tive problemas.
Então, sou amigo de todo mundo. A imprensa fala o que ela quer. Quem me convidou foi o Prefeito
Marcelo Crivella. Agora, quem me indicou não posso dizer, porque tenho tantos amigos, que algum
desses me indicou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Pedro Ferrer, o senhor viu aqui. Se a gente tivesse
tempo, convocaria novamente, até para que a gente possa esclarecer isso. A Rio-Águas já esteve aqui
com o Jabre e uma série de técnicos, mas eu não vou e eu, também, não vou ser, do ponto de vista...
Para nós, foi uma surpresa esse tipo de nomeação, a forma como ela se dá, e, para mim, é
absolutamente surpreendente, mas também representativo do caos que é esta administração, que,
por exemplo, eu me reporte diretamente ao secretário e o secretário diga: “Eu soube pelo Diário
Oficial e a gente entende que é independente e não é...”.
Aí, a questão é, a lógica que a gente tem aqui é: como funciona esta Prefeitura desta forma? Em que
uma nomeação acontece... Não tem a ver com a sua questão. Eu fiz questão de ler a sua trajetória,
inclusive, do que a gente tinha destes cargos de chefia para destacar, é um quadro externo à
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Rio-Águas, um cargo externo que vai para a presidência diretamente. Portanto, “Ah, não caí de
paraquedas”.
Claro, o senhor é servidor da Prefeitura, como eu fui servidor da Prefeitura de Caxias, sou servidor
federal da área de Educação, mas se alguém, um dia, me nomeasse para um cargo absolutamente
diferente daquele no Governo Federal, eu teria caído de paraquedas porque eu não tinha nenhuma
vinculação com ele.
O senhor é engenheiro, que é um conhecimento necessário, mas, há... Se a gente pensar, do ponto de
vista da nossa preocupação, quando a gente está, inclusive, defendendo, e aqui, todo mundo que
sentou aqui ouviu isso, de cada órgão, do COR, da Geo-Rio, da Defesa Civil, porque a gente precisa do
fortalecimento institucional desses órgãos, para que eles não sejam usados o tempo inteiro à mercê
dessa lógica de troca, que não faz um sentido do fortalecimento institucional deles. Portanto, eu
agradeço.
A gente tem outras perguntas a fazer ao secretário. A gente vai manter contato. O senhor vai receber
o relatório final, também, da CPI, em que terá, certamente, uma série de recomendações e análises
sobre o papel da Rio-Águas anterior à sua presidência, já que são as chuvas de fevereiro e abril,
torcendo para que a Rio-Águas cumpra sua função ainda mais forte, mais estruturada, com mais
orçamento, com mais lógica, no sentido administrativo dessa história toda, mas não vou deixar de
externar a surpresa de que nós fomos tomados no meio desse processo com essa nomeação que, no
nosso entendimento, caminha num sentido diferente do fortalecimento institucional da Rio-Águas,
porque ela não está vinculada a um projeto maior e que a Secretaria em que ela funciona não
interferiu, não foi ouvida, para, inclusive, perceber esse tipo de situação em que a gente continua com
o caos dos órgãos independentes, que não conversam e não planejam, esperando que essa história
signifique, inclusive, um convencimento do senhor, se é que é necessário.
Talvez o senhor já até acredite nisso, não lhe perguntei sobre isso, de que é preciso coordenar melhor
os esforços da Prefeitura e o uso dos recursos públicos, porque as chuvas são inevitáveis, mas as
mortes são evitáveis.
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Agradecendo muito e franqueando se o senhor quiser fazer algum comentário, para que a gente
continuar aqui no restante do interrogatório.
O SR. PEDRO CESAR FERRER CARDOSO – Eu estou à disposição, agradeço. Ontem mesmo, lá na
Rio-Águas, ocorreu uma reunião, que chamam de colegiado, com a presença de representantes da
Seconserva, que... Tem uma reunião colegiada para os assuntos da Rio-Águas em que ele senta... Mas
eu estou à disposição e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá, fechando aqui. Eu tinha uma pergunta para fazer
ao Secretário que tem a ver com essa questão orçamentária. Cadê o negócio do convênio? Ah, e o
seguinte: durante justamente a audiência com a Fundação Rio-Águas, alguns técnicos apresentaram
que parte da dificuldade de obter financiamento em projetos e obras, e, aí, por isso, a pergunta aqui
para a Secretaria, se devia ao fato de a Prefeitura não ter uma nota suficiente, não ter uma nota de
avaliação suficiente segundo agências de avaliação de risco.
O senhor saberia dizer qual é a nota mínima exigida pela Caixa Econômica para esse tipo de
financiamento? O senhor saberia dizer qual é a nota atual da Prefeitura? Quando ela foi emitida? Era
um pouco sobre essa questão que a gente precisava tentar entender, porque ficou confuso na
audiência, porque a gente queria entender melhor. Essa é a justificativa para que a Prefeitura esteja
impossibilitada ou com grandes dificuldades de obter convênios com o Governo Federal e com a
Caixa Econômica. Por exemplo, o caso de Jardim Maravilha, casos de outras obras, que a gente estava
com dificuldades. Os senhores têm alguma notícia sobre isso?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Wilmar, tem alguma informação aí? Porque,
na verdade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente precisa entender melhor. Isso foi dito aqui e até
agora a gente não conseguiu entender direito.
A nota, parece-me, da Prefeitura, hoje, na agência Moody’s é Aa2, que significa grau de investimento
elevado. Ela não é uma nota que impede investimento. Aí, eu estou tentando entender de onde veio
aquela explicação.
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O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Vereador, eu não sei dizer. Teria que ver com o
pessoal mais ligado à captação de recurso externo qual é a nota. Eu acho que a nota, se não me
engano, é a partir do A, A+, mas isso é um palpite.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esta aqui é de 31 de maio de 2017.
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Nós fomos informados pela Caixa Econômica, porque
a já tínhamos uns quatro projetos, quatro cartas aprovadas para financiamento, para começar, e
fomos informados que não iriam mais ser autorizados, que a gente teria que reapresentar essas
cartas no ano que vem porque a nota da Prefeitura havia caído e pelos critérios do Ministério e da
Caixa não poderia ser feito esse financiamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa informação foi quando?
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Há mais ou menos uns três meses.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, é deste ano?
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Sim, é deste ano. Essa avaliação é feita uma vez por
ano, sempre no mês de julho, se não me engano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos enviar um ofício perguntando para vocês pegarem
melhor explicação...
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Aí, seria melhor a SMF, através da captação de
recursos externos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente está tentando entender qual é o volume de recursos
a que a Prefeitura poderia ter acesso e que não tem por causa disso. A gente está fazendo uma
pesquisa enorme. Uma das coisas, por exemplo, há aqui um convênio para controle de cheias, Bacia
Canal do Mangue, ampliação do trecho final, calha do Rio Trapicheiro e construção de reservatórios
profundos.
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O convênio assinado, vigente em 2011, vai terminar agora, em dezembro de 2019. O valor do convênio
era de R$ 85 milhões. O valor da contrapartida da Prefeitura era de R$ 22 milhões. Então, trata-se de
R$ 1 real para cada R$ 4 reais. O valor liberado, até agora, é de R$ 32 milhões. Há mais de R$ 50
milhões desse convênio que não está liberado e a gente está tentando entender o motivo.
Esse é o problema da nota? Esse não é? Por que isso? Há uma discussão? Inclusive há matérias que
já saíram na imprensa sobre isso. Nós estamos discutindo a falta de recursos, mas há recursos que
estão disponíveis e que não estão sendo usados. A gente precisa entender os motivos! A gente não
quer fazer acusação leviana! Neste caso aqui, a gente está tentando entender. É a história das notas?
Por que não foi usado o restante?
Essa é a questão que a gente está propondo.
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Particularmente, esse convênio não se enquadra
nesse caso. Esse convênio foi feito para execução das obras de mitigação de cheias da Praça da
Bandeira. As obras foram executadas, houve algumas alterações e acabou que a Prefeitura bancou
essa construção ao invés da Caixa Econômica. Então, restou esse convênio com esse recurso. A
Rio-Águas está apontando para usar esse recurso numa reavaliação, tendo em vista os reservatórios
que já foram instalados, para ver a melhor utilização desse recurso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, esse convênio vence agora, no dia 19.
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Mas isso é prorrogável. A gente já está encaminhando
uma solicitação de prorrogação...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foram usados 40%, mas se conseguiu fazer, a Prefeitura
alocou mais recursos?
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Isso! Então, esse recurso continua disponível, desde
que dentro do mesmo contexto da Grande Tijuca.
Há outros gargalos. A gente vai apresentar a solução, o projeto, para a Caixa para ver se é aprovado.
Esse recurso ainda está disponível.
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A gente tinha outros projetos, como a construção de reservatórios na Bacia do Rio Acari, a
canalização do Rio Viegas e Registro. Esses e mais uns dois que eram Cartas-Consulta já aprovadas
para financiamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esses é que sequer viraram convênios?
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Não, não chegaram a virar convênios. Eles foram
aprovados, passaram em todas as etapas, mas por infeliz coincidência quando era para virar um
convênio foi quando a Prefeitura foi rebaixada nessa nota de avaliação. Se tivessem sido assinados
um pouco antes, mesmo sendo rebaixada, já estariam válidos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Neste caso, usou recurso próprio e não usou recurso
federal? Por quê?
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Porque houve algumas alterações de localização
devido a dificuldades encontradas, técnicas e de desapropriações, em termos da localização do
reservatório e, por custo de oportunidade naquela época, a Administração decidiu prosseguir.
Os reservatórios, então, foram feitos, por exemplo, na Praça Niterói, e na Praça Varnhagen estavam
previstos no Extra-Boulevard que se mostrou tecnicamente e economicamente inviável. Essas
análises, para voltarem para o Ministério e para a Caixa demandam certo tempo. Foram, inclusive,
encaminhadas, mas, na época, foi dado continuidade às obras na Praça Niterói e na Praça Varnhagen
e a Prefeitura foi arcando com recursos próprios.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No caso da Seconserva, não há situação como essa. Isso tem
a ver mais com a Rio-Águas, portanto, ou vocês têm também situações como essa?
O SR. WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES – Na verdade, a Conservação trabalha com custeio, não
investimento, como a Rio-Águas trabalha com mais investimento, por isso é que ela tem mais
corriqueiramente utilizado esse sistema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. Quantos servidores estão lotados na Seconserva?
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O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – São 1.600, aproximadamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São servidores concursados.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso. Eu estou falando Seconserva, Rio-Águas
e Rioluz, está bem?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem.
Existe previsão de aposentadoria de técnicos de nível superior que estejam vinculados a um tema...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Vamos lá.
Conservação. Eu fiz aqui um estudo, até para...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo. Se puder repassar o estudo para a gente, é
importante.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Vou repassar para vocês também.
Isso com base no nosso RH. Por exemplo, nós temos 87 engenheiros. Engenheiros, arquitetos,
engenheiro civil, agrônomo, eletricista, mecânico, tudo isso: 87. Para se aposentar nessa presente
data, nós temos 36 disponíveis agora...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já para aposentar.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – É, já estariam se aposentando. Se, hoje, eles
quisessem sair da Prefeitura, a gente já perderia 36 de 87. Para se aposentar nos próximos 10 anos,
nós temos 31.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mais 31. Então, são 77, sobram 10.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – São 67.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, 67, é isso. Sobram 20.
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O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Aí, total para se aposentar em 10 anos, 67.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem, ótimo.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Ou seja, daqui a 10 anos, a Secretaria estará
com 20 engenheiros ou arquitetos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agrônomos, arquitetos... Maravilha.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Ou seja, é o fim da picada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando foi o último concurso desse tipo de técnicos,
engenheiros, etc., em que vocês conseguiram chamar e lotar engenheiros para a Seconserva?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu acredito que tenha sido no concurso de
2003. Foi o concurso em que eu entrei na Prefeitura, e que fui chamado em 2008. Esse concurso é
que teve maior direcionamento de funcionários que foram concursados para vários órgãos
direcionados para a Conservação, 2003. Eu fui chamado, por exemplo, em 2008, e teve gente que foi
chamada antes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantos veículos a Seconserva tem, do ponto de vista do
deslocamento dos seus servidores e, também, quantos veículos de trabalho pesado, quantos Vac-All
têm, quantos... Se vocês consideram esses números aceitáveis?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu fiz aqui um estudo também para a
Rio-Águas, não sei se você quer. Pode ser? Então, vamos lá. Na Rio-Águas, nós temos 60, entre
engenheiros e arquitetos: são seis arquitetos e 54 engenheiros. Para aposentar na presente data, nós
temos 11; para os próximos 10 anos, 20; total em 10 anos, 31. De 60, daqui a 10 anos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Metade.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso.
Temos, para a Rioluz, também...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode deixar que a gente, depois, recebe na questão e põe...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – A Rioluz, daqui a 10 anos, ela fecha as portas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos para esses equipamentos, carros, Vac-All...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Para a administração, nós temos,
praticamente – a parte administrativa da Secretaria, que fica alocada no prédio principal –, cerca de
10 a 15 veículos, que atendem normalmente, tranquilamente, à estrutura que nós temos lá.
Em referência às gerências de conservação, diretamente, nós temos cerca de 60 veículos atuando
para vistoriar a cidade.
Caminhões, 60 também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E Vac-All, especificamente?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Vac-All... Esse número é variável... No mínimo,
nós poderíamos ter 10 Vac-All...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque é um contrato, ou seja, não é próprio da...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu posso contratar a mais ou a menos. Eu
posso, num momento de necessidade maior, posso chegar... Somos 23 gerências, podemos chegar a
23, ou mais, ter um por gerência, só que tem um custo elevado e, se nós começarmos a usar
diariamente os 23, lá na frente não vai ter, então...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nas chuvas, acho que, especificamente na chuva de abril,
houve uma crítica muito grande, que os Vac-All não conseguiram chegar aos lugares para
desobstruir as vias. Vocês têm alguma avaliação do que, qual foi o erro que aconteceu naquele
momento, ou se isso foi uma denúncia vazia, que não corresponde à realidade?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, o que aconteceu? A chuva de
abril começou na Ilha do Governador, então, nós deslocamos algumas equipes para lá. Numa
determinada hora, ela veio para a Zona Sul e, num momento de rush, nós estávamos vindo para a
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Zona Sul, mas nós conseguimos chegar a alguns pontos. Aí a imprensa começou a bater dizendo “não
chegaram”, mas nós estávamos presentes. Em alguns momentos, em alguns pontos, nós ficamos
presos no trânsito.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Estou lembrando que teve tanta queda de árvore na Ilha do
Governador que as equipes não conseguiam atuar em outras áreas, porque a situação foi dramática
na Ilha do Governador. É o que eu me lembro, porque que não ia para outros lugares e estava todo
mundo concentrado. Não sei se era prestígio da Tânia Bastos ou se era realmente uma situação
caótica que estava lá.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Realmente, caiu muita árvore lá, foi uma
destruição total.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei que estou acelerando essa história, mas acho que as
perguntas cujas respostas a gente não tiver conseguido integralmente, com todas as informações, a
gente manda por questionário.
Ainda nesse ponto da questão, inclusive de coisas anunciadas pela imprensa, o jornal O Globo, por
exemplo, publicou com dados da Secretaria que a quantidade de desobstrução de bueiros vem
caindo. No primeiro trimestre deste ano foram 10.807, número 41% menor do que no período
anterior. Além disso, a desobstrução de galerias de águas pluviais também reduzindo – de 196 mil
metros para 114 mil metros. O senhor saberia afirmar ou explicar a razão desta redução? Ela tem
relação com os cortes orçamentários? Como é que o senhor explica isso? Saiu na imprensa e foram
dados levantados, e a gente queria entender se os dados correspondem à realidade e a razão para
isso ter acontecido. Tem a questão da desobstrução de bueiros, mas também de galerias de águas
pluviais.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Na verdade, acho que não teria que diminuir,
porque o orçamento deste ano está um pouquinho melhor, começando a melhorar em relação ao
ano passado. Por exemplo, em manutenção de caixas de ralo, no ano passado, nós tivemos – tudo
bem que foram 12 meses – 50 mil; atualmente estamos com 20 mil. Está meio que na média.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – “Atualmente” é até o final de agosto?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Não, aqui está até junho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo, porque senão 20 mil... Faltam menos de seis meses, aí
seria um problema. Junho está na média.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Manutenção de poços de visita, que são os
PVs, aqueles tampões de meio de rua, foram 7.000 em 2019 e 18 mil em 2018.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas esses dados de O Globo sobre 196 mil metros de
galerias de águas pluviais para 114 mil, houve essa redução? Essa mudança tem a ver com uma
mudança de contabilidade, tem a ver com corte orçamentário?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu acho que eles estão medindo da seguinte
forma: eles pegaram a metade do ano, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eles estão comparando os três primeiros meses com três
primeiros meses. Eles dizem que são dados da Secretaria. Se o senhor dissesse assim: “O Globo
errou, porque pegou um dado errado da Secretaria” ou “A gente está desmentindo o O Globo”... Vocês
podem desmentir o O Globo se o dado não for esse. Na matéria eles dizem que são dados da
Seconserva.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Eu tenho dados aqui da Seconserva.
Manutenção de galerias de águas pluviais, em metros: 395.626, em 2018; 138.592 de janeiro a junho
deste ano. Se olharmos proporcionalmente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Espera aí, de 395 mil para 138 mil?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso, até junho. São praticamente 50%.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, só se fizer 60 mil no sexto mês. Não, são seis meses:
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Já são seis meses e está muito abaixo da metade. O
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dobro de 138 mil é 280 mil e, no ano anterior, foram 395 mil. O número de 280 mil é bem menor que
395 mil; aqui tem uma redução.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Tudo bem. Olha só, nós temos também a
manutenção de ramais de ralo, o que poderia ser considerado também como galerias. Os ramais de
ralos são tubos, tubulações. Somando esses 138 mil com mais 63 mil, dá uma melhorada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o anterior também tinha essa outra?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Tem, aí vai para 395 mil mais 136 mil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, continuamos com menos. Aí tem diminuição, Secretário.
Os dados aos quais o senhor se refere têm diminuição. Não tem jeito.
Marcelo, por favor, fale ao microfone.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Eu peço que possamos checar esses dados e responder a
vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente precisa de cópia desse estudo, e, depois do estudo
retificado se vocês, claro, quiserem retificar ou atualizar os dados.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minha pergunta era, inclusive, para dar chance de vocês
explicarem se os dados de O Globo estavam corretos ou não; e, se os dados estavam corretos, o
porquê – se era uma avaliação de que dava para diminuir ou se foi corte orçamentário. Ou seja, uma
explicação da questão das galerias de águas pluviais.
Vou fazer outra questão. Em 21 de junho de 2017, o Prefeito Marcelo Crivella admitiu, em entrevista,
que o corte de 60% na verba de conservação afetou o desempenho do sistema de drenagem. Isso foi
uma chuva em junho de 2017. Ele admitiu um corte de 60% na verba de conservação. O senhor
discorda da avaliação do prefeito? O senhor saberia explicar por que, mesmo fazendo essa avaliação
em 2017, a Prefeitura optou por reduzir novamente o orçamento para a Conservação?

A2-0949

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Vereador, se houve corte, ele afirmou que houve corte – eu
não estava na Conservação em 2017 –, mas, se houve o corte, 60% de redução, com certeza vai
afetar a drenagem. Não tenha dúvida disso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ele veio e reduziu de novo. Aí, gente morreu.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Afeta a drenagem e todo o resto.
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Vai afetar todo o dia a dia dos serviços.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A questão é de quem é a responsabilidade diante de uma
situação como essa. Essa é a questão que esta CPI persegue.
Vereadora Rosa Fernandes, por favor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Estou pensando aqui como é que fica a situação de quem
está à frente de uma secretaria que, por mais que queira fazer, por mais que tenha responsabilidade,
se o chefe do Executivo vai cortando os recursos a cada momento, não há planejamento que resista.
O cara, na verdade, vai enxugar gelo e tapar buraco; correr para atender as coisas mais emergenciais.
Não há planejamento que resista. Não há planejamento. Não tem como ter planejamento sem
recurso!
O SR. MARCELO DE AGUIAR SEPÚLVIDA – Não, não tem. Você sai de uma forma preventiva de
atuação para uma forma reativa. A verdade é essa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Reativa. Verdade. É isso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É exatamente isso o que está acontecendo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é um problema.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não tem como penalizar o técnico.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem prevenção; há só reação.
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Fechando. A gente já entendeu que esse Plano de Ações Integradas para chuvas fortes e
prolongadas, em princípio, vocês identificam que tenha sido feito pelo COR. A gente ainda não tem a
confirmação, vou tentar confirmar isso, mas não foi feito na sua gestão dessa Secretaria?
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Isso aí deve ter sido uma compilação de
várias informações, de vários órgãos, que gerou...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Deve ter sido feito por ordem do COR.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não deve ter sido criado agora. Aliás, isso é uma criação
muito antiga, vem lá de trás...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois é. Essa é uma dúvida. A gente não tem essa certeza,
Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Deve estar sendo adaptado a cada período.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós vamos perguntar essa estória direitinho ao COR. Mas a
pergunta era só se não foi aqui.
Tem outro plano que a gente queria perguntar como é que anda, é o Plano Municipal de Saneamento
Básico. Como é que está a questão do processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico? A Seconserva tem, está tendo alguma ação deste ponto de vista, do Plano Municipal de
Saneamento Básico, construído em 2010, que já deveria ter passado por uma revisão em 2014 e
2018, e que ainda não foi feito? Porque a gente tem notícias vagas de que existe uma revisão em
curso, uma revisão acontecendo. A gente queria entender isso, se a Cedae e a Zona Oeste Mais foram
convidados. Como está essa questão dos recursos para isso e etc.?
Se a servidora quiser dar a explicação, não tem problema.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Ela vai falar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando a gente teve aqui com alguns membros, eles diziam
“É a Seconserva que vai dirigir isso!”. É por isso que a pergunta era para o senhor. Mas pode...
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A SRA. GEORGIANE COSTA – Boa tarde. Meu nome é Georgiane Costa.
Em relação a esse plano, é o de Água e Esgoto. Ele foi construído, na primeira versão com a Cedae.
Eu sei disso, apesar de não trabalhar nessa diretoria. A diretora, no caso, é a Tatiana, da Diretoria de
Saneamento. A Seconserva, no caso, é poder concedente, estaria envolvida. Mas estão sendo
buscados recursos porque esses recursos para revisão, via Ministério das Cidades, não estão sendo
propostos. Então, essa revisão está se viabilizando de outra forma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente teve aqui o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara,
que é um dos espaços de onde podem vir recursos, assim que eles estiverem reavendo os recursos
deles.
A SRA. GEORGIANE COSTA – Sim. Se não me engano, eles tinham uma verba de R$ 800 mil, mais ou
menos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parece que, do ponto de vista da Prefeitura, é isso que você
está dizendo, a Prefeitura não deu passos também... É uma obrigação da Prefeitura, da Seconserva,
que é o poder concedente, fazer a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, água e esgoto,
que é de 2010. Mas não é só água e esgoto: é água, esgoto, drenagem e lixo...
A SRA. GEORGIANE COSTA – Resíduos sólidos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São os quatro.
A SRA. GEORGIANE COSTA – É, mas esse, especificamente de 2010 e 2011, é de água e esgoto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas o que precisa fazer na revisão é incluir drenagem e
tal. Aí, tem o Plano Diretor de Águas Pluviais, que é outro plano.
A SRA. GEORGIANE COSTA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que é aquele que foi misterioso, que a gente finalmente
conseguiu. O Plano Municipal de Saneamento Básico dizia que o de drenagem era baseado no Plano
Diretor, que é mais antigo, de...
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A SRA. GEORGIANE COSTA – De 2013.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De 2002...
A SRA. GEORGIANE COSTA – Não. Ele foi finalizado oficialmente em 2013, 2014.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
A SRA. GEORGIANE COSTA – Agora, os quatro componentes, no caso, como eles são de quatro em
quatro anos, mais ou menos, seria a previsão, todos os outros ainda estão dentro da validade. O que
estaria mais fora da validade, entre aspas, seria o de água e esgoto, que além de ser revisado,
também tem que ser reconstruído junto com a Cedae, que parte da concessão é AP-5, e os demais da
cidade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Cedae e a Zona Oeste, mas me disseram que não foram
chamados para a revisão desse processo.
A SRA. GEORGIANE COSTA – Na verdade, isso eu não sei, essa parte eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aqui fica uma questão importante, ou seja, é impossível
fazer esse plano sem chamar a Cedae e a Zona Oeste Mais, e eles estão dizendo que não foram
chamados. Um plano que já era para ter algum nível disso.
Você tem ideia de qual é o custo para a realização dessa revisão?
A SRA. GEORGIANE COSTA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não.
Ao mesmo tempo, a gente sabe que já existe na Casa Civil – não sei exatamente onde é que está – em
curso um projeto de revisão do Plano Diretor da Cidade. É estranho que o Plano Diretor da Cidade
esteja em revisão sem que a gente tenha qualquer conexão com o Plano de Saneamento Básico,
expansão de água e esgoto na cidade.
A SRA. GEORGIANE COSTA – O Plano da Cidade foi de 2011. Então, ele já teria...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ele já está num processo de revisão.
A SRA. GEORGIANE COSTA – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já está acontecendo. É isso que eu estou te dizendo.
A SRA. GEORGIANE COSTA – Sim, mas está em processo de revisão, porque ele é de 2011, e coisas
que estavam previstas já foram realizadas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Precisa revisar, mas a lógica é que, quando a gente também
não tem conexão entre o Plano Diretor da Cidade e o Plano Municipal de Saneamento Básico... Um
dos problemas é a gente não tem dinheiro e não consegue planejar. Tem problema de gestão porque
não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, tem problema para conseguir o dinheiro de recurso externo
porque não tem a nota. Os planos que existem acabam sendo impraticáveis e sequer são atualizados
porque as coisas não estão coordenadas. Isso, para nós, é um grande problema.
O Vereador Renato Cinco saiu aqui agora; Vereadora Teresa Bergher, Vereadora Rosa Fernandes,
alguma pergunta ainda a ser feita?
Secretário, embora o tempo esteja apertado, eu queria deixar o microfone aberto para que o senhor
possa completar alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que o senhor possa fazer o
esclarecimento que achar necessário, que tenha sentido falta.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA – Não, só queria deixar o meu agradecimento
por estar aqui. O que eu puder cooperar com todo o grupo da Câmara a respeito desse tema, nós
estamos à disposição, de portas abertas. No momento em que vocês precisarem, nós estamos à
disposição de vocês. É isso que eu posso passar: o que precisar, estamos às ordens.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agradecendo muito a sua presença, a presença do Marcelo
Sepúlveda. Acho que eu te chamei de Márcio algumas vezes, Marcelo Sepúlvida. Agradecer muito e
pedir desculpas pelo erro do nome.
Pedir cópia de pelo menos três estudos, é o que me lembro, de que o senhor fez uso. Se tiver mais
algum estudo que o senhor ache importante para que a gente possa acrescentar no relatório final,
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seria muito importante para nós. Agradeço muito a presença dos senhores aqui, especialmente o
trabalho do GT.
Se quiserem ficar também para assistir ao depoimento da Comlurb, se não, estão liberados, porque
as nossas perguntas agora serão para o presidente da Comlurb, que é a nossa segunda parte. A
gente tem uma meia hora para fazer a inquirição, a segunda inquirição para a Comlurb.
Então, nós temos aqui, na segunda parte da CPI, já agradecendo muito a presença do Senhor Paulo
Mangueira, Presidente da Comlurb; do Senhor Paulo Fernando Macedo, assessor jurídico da Comlurb;
e do Senhor Renato Ferreira Rodrigues, da coordenação de operações da Presidência da Comlurb.
Pedro, assessor jurídico da Comlurb e o Senhor Renato Ferreira Rodrigues, da Coordenação de
operações da Presidência da Comlurb. Agradeço a presença dos senhores e queria franquear o uso
da palavra no início, se o senhor quiser fazer alguma introdução ou alguma apresentação, fique
completamente à vontade. Logo depois, passarei o microfone para a Vereadora Rosa Fernandes
fazer a sua primeira pergunta. Eu tenho uma também aqui.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Boa tarde. Obrigado, Presidente Tarcísio Motta,
Senhora Vereadora Rosa Fernandes, Senhora Vereadora Teresa Bergher, Senhor Vereador Renato
Cinco. É um prazer estar aqui para esclarecer todos os problemas advindos dessa temática. Estamos
à inteira disposição para sermos inquiridos sobre qualquer dúvida que, porventura, esta CPI queira
ressaltar aqui.
De antemão, como acabei de ser nomeado Presidente da Comlurb, queria fazer aqui um pequeno
relato, sem tomar muito tempo, da minha jornada na companhia. Entrei em 1996, sou engenheiro
mecânico, pós-graduado em engenharia sanitária ambiental. Tenho mestrado em transporte e
logística e gestão executiva pela Coppead; entrei em 1996 como gerente de processos, vim subindo
degraus na Companhia.
Desde 2008, tenho funções de assessoria da alta administração e, a partir de 2015, trabalho como
diretor, primeiramente na Diretoria de Serviços Especiais Ambientais, depois como Diretor Técnico de
Engenharia, depois Diretor de Serviços Urbanos. De fevereiro de 2018 até setembro, fui Diretor de
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Operações e Limpeza Urbana. Agora, estou no cargo de Presidente da Comlurb a partir do dia 19 de
setembro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes, se quiser fazer as primeiras
perguntas... Lembro que foi sua a sugestão para a convocação, acho que é importante lhe passar o
microfone antes. Agradeço mais uma vez a presença de todos os técnicos da Rio-Águas aqui
presentes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Como falei no momento da Conservação, a Comlurb tem
um papel importante, principalmente nos pequenos alagamentos. E, aí, queria chamar a atenção do
Presidente para duas observações que acho fundamentais, principalmente em momentos de chuvas,
porque hoje não se tem mais um período definido. As chuvas estão acontecendo dia sim dia não, está
alternando, e, muitas das vezes, somos pegos de surpresa.
Até mandei o Paulo Mangueira... Até fiz umas fotos, nesta semana, na questão dos contêineres nas
praças e vias principais. Esse aqui, Paulo, acho até que o Presidente Jorge Felippe deve ter mandado
para você, é na Automóvel Clube, Pastor Martin Luther King, que é um dos pontos de maior
alagamento de toda aquela região.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se os senhores puderem chegar um pouco mais para cá...
Por que fica mais fácil para todo mundo mostrar...
A Vereadora Teresa Bergher, se quiser, chegue para cá, por favor. Não precisa ficar tão longe. Mania
de professor em sala de aula com esse negócio dos alunos ficarem lá no “fundão”. A Vereadora
Teresa Bergher é a Vereadora do “fundão”, não pode não; é a que faz mais bagunça. Se fosse o Cinco,
faria algum sentido.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, por exemplo, na Pastor Martin Luther King, que é o
ponto de maior alagamento de toda região, é uma obra em que o atual prefeito não quis entrar, é
uma obra grave que passa pelo Rio Acari, pelo Corte da linha do metrô... As drenagens foram
seccionadas, as galerias foram seccionadas exatamente por conta da época da implantação do metrô
e aquilo virou um caos. Aí, a gerência local, de uma forma equivocada, coloca um belo de um
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contêiner imenso, aliás, horroroso, porque todos eles estão em mau estado; e você já explicou que
está acabando o contrato.
Vira um ponto crítico de lixo, por quê? Por que a população resolve jogar todo o lixo não na caixa,
mas em volta dela. Choveu, a Comlurb não tira todos os dias; tem acúmulo de lixo lá, como mostra a
foto, e aquilo vai para os bueiros que já são pontos de alagamentos e termina virando o caos. Então,
colocar em praça já é horroroso. Você usar o espaço que as crianças utilizam para concentração de
contêiner com lixo; colocar numa via principal, que é outro transtorno; e colocar numa via principal
que tem alagamento é de um equívoco, de uma falta de bom senso! A gente está chamando atenção,
mas eles são teimosos, eles não param para pensar.
Outra coisa, Paulo, que também tem a ver com isso é fazer ponto de espera. Por isso é importante
mapear os lugares de alagamento. Quando questionei os pontos e alagamento ao gerente, ele
respondeu que estava tudo na cabeça dele. Não é para estar na cabeça dele; é para estar no papel,
porque se está no papel, ele pega aqui e olha se onde está querendo colocar ponto de espera,
contêiner e fazer ponto crítico de lixo tem a ver com aqueles pontos de alagamento da própria
região.
Isso é um trabalho técnico. Isso é um trabalho de planejamento. As pessoas querem fazer as coisas
porque acham que sabem tudo e começam a fazer – não vou falar “à la Bangu” aqui, não, porque tem
muita gente de Bangu e vai ser problemático – de qualquer maneira um trabalho que é simples,
técnico e que vai se repetir sendo atualizado ano a ano. Então, é uma coisa que poderia ser instituída
em todas as gerências. “Pitaco” de quem vive na rua olhando e acha que sabe alguma coisa.
Toda gerência deveria ter o seu Plano Verão, que passa pela identificação de todos os pontos de
alagamento daquela área, que são questões pontuais; os microalagamentos, que são os pontos
menores de enchente, mas que são importantes, não só para evitar esse tipo de coisa que está
acontecendo, mas também para fazer as limpezas em períodos já predefinidos, como os períodos de
chuvas. Essas ruas deveriam ter a prioridade de atuação, se isso tiver um plano de ação, que a gente
chamava no passado de Plano Verão Local, Plano Verão por Região Administrativa, Plano Verão por
Bairro.
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Isso é uma coisa que vocês têm capacidade de fazer. Os outros órgãos não têm, porque a
capilaridade da Comlurb permite que vocês transitem diariamente por todas as ruas da cidade. Então,
vocês são, talvez, o único órgão capaz de mapear a cidade com pequenos alagamentos, médios e
grandes alagamentos. Vocês são importantes nesse processo.
Então, acho que deveria ser de iniciativa da própria Comlurb esse mapeamento básico, independente
de COR, independente de Rio-Águas, porque vocês fazem o dia a dia, vocês fazem a rotina. Se vocês
deixarem de fazer bem feito, vira o caos. Vocês sabem disso. Se vocês deixarem de trabalhar um dia,
a cidade vira um caos.
Sei que vocês são bons nisso, sei que os técnicos da Comlurb trabalham bem e sei que a Comlurb
tem trabalho de excelência. Só acho que precisa ter uma visão mais de planejamento; sair um pouco
da mecanicidade em que o cara vai já no ritmo, nem pensa mais: “É aqui, é ali, é lá”... Ele não para para
observar; não para para discutir; não pega os encarregados; não conversa, porque a dinâmica é muito
grande. Então, não tem isso. Acho que poderia dar uma guinada na empresa, mas uma guinada de
qualidade, de planejamento. Vocês são ótimos para isso, mas treinar um pouco mais com a prática
esses gerentes que já estão há muito tempo no mesmo lugar.
Aliás, acho que em algumas situações essas pessoas precisavam fazer um rodízio, porque elas já
estão tão “cascudas” no mesmo lugar, que terminam fazendo a mesma coisa, terminam perdendo a
visão do todo. Entendeu? Acho que precisa dar um alô.
Na próxima Audiência de vocês, dá um toquezinho nisso. Eu sei que vocês sabem tudo, mas não
custa parar para observar se tem mais alguma rua, se mais algum ponto, se alguma obra aconteceu
em algum lugar e aquela área precisa ser retirada das ruas, de alagamento. O que houve na cidade
durante todo esse período ou durante aquele ano, que tenha que ter alguma mudança.
Não é possível que sejam as mesmas ruas, não é possível que sejam os mesmos logradouros, não é
possível que nada tenha sido feito para melhorar, não é possível. Por exemplo, na Estrada da Água
Grande foram feitas obras de drenagem importantes, mas que enchem, porque o saco de lixo obstrui
a passagem, e, aí, vem o lixo, que não é de dentro do bueiro, mas o lixo dos mal-educados, de uma
população que não sabe cuidar do seu próprio lixo e que provoca uma enchente sem necessidade,
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porque a obra está feita. Às vezes, a galeria está até vazia, mas não “bebe” porque está com o
plástico em cima do tempão.
Então, assim, vai chover, aquela rua é importante, tem uma obra de drenagem grande, mas tem
enchente. Vamos fazer a coleta do lixo mais cedo, entendeu? Acho que isso é plano de ação, que
vocês não têm condições de fazer gerência por gerência. Quem tem que fazer é próprio gerente. Eu
acho que os... Não sei o nome que dá àquele que está acima dos gerentes é coordenador...
Os coordenadores também já estão naquele vício de 500 anos que já não mudam a rotina. Mas,
assim, tem que ter... Pega alguém da sua assessoria e bota para participar da reunião, só para ver se
o cara está fazendo o dever de casa direitinho, para ver se ele está dando as orientações que deveria
dar. Porque eles mandam o relatório direitinho, bonitinho. Mas a discussão não fica em nível técnico.
Os caras não têm, vamos dizer, uma motivação que os leve a pensar. O salário é o mesmo. Está tudo
funcionando direitinho, o relatório está legal, não tem tanto 1746. Nunca vai ter uma observação de
planejamento no 1746, entendeu? Eu acho que isso vai gerar resultados melhores. Pronto.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – A senhora é muito gentil e é sempre importante o
olhar de uma vereadora tão de campo distrital como a senhora, que cuida muito bem da sua região e
qualquer sugestão é muito bem vinda.
Eu aproveitei todo aquele momento da Seconserva e, aí, fiz aqui alguns tópicos que tem a ver com o
que a senhora vereadora falou. Também discutindo, mas vou tentar me ater aqui à questão pautada
aqui pela vereadora.
A questão do Temac, o Temac é um grande acondicionador de resíduos, de 3.200 litros, e o seu
objetivo principal é ser um acondicionador de alta capacidade, prioritariamente colocado em pontos
que tenham geração continuada de resíduo: numa saída de uma comunidade, às vezes. A gente sabe
que, em comunidade, a pessoa não consegue guardar seu lixo dentro de casa, então, ela gera e vai
para aquele ponto.
No passado, era um monte de lixo no chão. Então, a gente colocou aquele Temac ali. Obviamente que
isso foi feito no passado. Pode ter havido alguma colocação indevida, fora desse princípio básico. Mas,
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de antemão, como eu já alertei para a vereadora e deixo aqui bem registrado, esse sistema está
sendo descontinuado na companhia. A gente está trocando.
O contrato que estava na Zona Norte com esse tipo de equipamento se encerrou. No dia 1º de agosto,
nós começamos outro, que o acondicionamento é diferenciado em relação a esse, e a gente vai ter. Já
estão realizando colocações muito mais precisas, muito mais adequadas do ponto de vista
técnico-operacional. Então, acho que, com isso aqui, eu consigo responder essa questão da Temac.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só para alertar, Paulo, se puder evitar colocar em praças
públicas e vias principais? Isso é ponto básico de qualquer pessoa de bom-senso, praça não pode ser
lugar de ponto de lixo. Não pode!
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – É verdade. Concordo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Também não numa via principal. Quem cuida da sua cidade
e passa por uma via principal, lá estão todas as praças. Eu penso que deu a louca no gerente e o
gerente resolveu colocar isso em todo lugar! Na rua em que eu moro, ele parece que fez assim: saída
de comunidade – vamos colocar lá na porta da vereadora, que é para ela ficar desorientada.
Na Avenida Monsenhor Félix, a avenida principal, que corta o bairro inteiro! É horroroso! Eu tenho
vergonha. Eu passo e digo que eu nunca vi isso na minha terra e estou tendo que conviver com isso.
Vou para o Automóvel Clube e é a mesma coisa!
Eu penso que em via principal, numa praça pública, deveria ser proibido colocar esse tipo de
equipamento! Põe numa rua lateral, coloca do outro lado da calçada, disfarça. Talvez para nós do
sexo feminino, mais cuidadoso, essas coisas chamem mais atenção.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Eu concordo. Como falei, ele tem um objetivo: o de
acondicionar resíduos de locais de geração continuada. Praça, obviamente, não se encontra nessa
situação e muito menos as vias principais. Inclusive, em todos os logradouros que são atendidos com
a coleta domiciliar regular, ou seja, três vezes por semana, não há necessidade disso, a não ser que
nele, mesmo atendido em sua parte formal três dias na semana, ocorra a saída de alguma
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comunidade de geração continuada. Aí precisa, eventualmente, se colocar um dispositivo desse. Mas
é algo pontual, e não rotina.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, eu tenho as mesmas preocupações da
Vereadora Rosa Fernandes, só que eu não diria que pontualmente, numa determinada região, mas no
Município do Rio de Janeiro todo. A Vereadora fez uma colocação mais do que perfeita quando ela diz
que tem que haver um estudo, uma prevenção às enchentes. O que acontecia no passado era
exatamente isso. Em setembro, outubro, já se mapeava os locais. Hoje, o que vemos é a cidade toda
prejudicada.
Por exemplo, eu moro no Flamengo e vejo uma região muito curiosa. A Rua Barão do Flamengo é
uma loucura. Sempre os mesmos alagamentos. A Rua do Catete, idem. Embora o presidente que
antecedeu o senhor tenha dito aqui que tinha pessoal suficiente para atender a cidade, eu não
acredito. É visível a redução do número de garis, nós sentimos isso a todo o momento. As
comunidades, então, são uma vergonha! Estive na Maré na semana passada e vi que o Colégio
Samora Machel é uma vergonha! É um depósito de lixo! Na via principal, idem. Estava olhando aqui, a
minha assessora acabou de me trazer: reduziram o orçamento em 2019 de R$ 15 milhões para R$ 10
milhões, nas comunidades. É uma redução muito significativa.
Mas, entendo que o que foi falado aqui pela Vereadora Rosa Fernandes, mais especificamente para a
sua área, tem que acontecer na cidade toda. Esse cuidado com a limpeza dos bueiros e a exposição
do lixo são um negócio muito sério. É uma coisa que faz mal. Não é só uma questão feminina, não!
Nós mulheres realmente temos esse cuidado maior, mas isso é uma afronta a todo cidadão do Rio de
Janeiro. A cidade está muito mais suja! Eu posso lhe assegurar isso.
Se havia uma empresa que era bem avaliada, talvez a mais bem avaliada da Cidade do Rio de Janeiro
até bem pouco tempo atrás, em matéria de limpeza, era a Comlurb. Hoje, não vejo mais isso. Eu ouço
muita reclamação em relação à limpeza, sim, sem contar esses alagamentos que muitas vezes são
consequência da falta do recolhimento do lixo. De dinheiro também, eu acabei de falar.
Ora, se nas comunidades carentes foram reduzidos de R$ 15 milhões para R$ 10 milhões, é
realmente uma redução muito significativa. Eu queria entrar num assunto, mas, possivelmente, não
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dará tempo, o que me preocupa imensamente. Eu queria saber o seguinte: vocês qualificam as
pessoas que vão para as ruas podar as nossas árvores? Porque está faltando qualificação. Eu vou
continuar batendo nisso. A poda das árvores hoje é mal executada. Já teve épocas em que chovia
torrencialmente na cidade, tínhamos enchentes terríveis, mas as nossas árvores não caíam. Em
minha opinião, embora eu não seja uma técnica no assunto, acredito que vocês estejam podando as
árvores de baixo para cima.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Essa sempre foi uma orientação errada na minha
concepção, mas é uma orientação.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Olha, as árvores não caíam como está acontecendo hoje. A
poda é mal feita!
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A poda é feita de baixo para cima para livrar a luminária,
mas ela não faz rebaixamento.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – A poda é mal realizada. E, pior que isso, não cuidam das
árvores doentes. No passado, cuidava-se das árvores; hoje, não. Você chega lá, no local, e o que
fazem? “Vamos cortar a árvore”. Vou voltar dizendo: na minha rua cortaram quatro árvores –
trata-se de uma rua pequena, a Rua Senador Euzébio. Eu não aceito isso! Vocês chegam e já
condenam a árvore, então, isso é uma coisa que me incomoda e é uma coisa que compromete, sim, o
meio ambiente. Eu acho que isso tem que ser revisto.
Antigamente, a FPJ, quando a fundação... Vereadora Rosa Fernandes, quando a FPJ era responsável
pela poda de árvores, a realidade era bem diferente. Hoje, tiraram a FPJ da Conservação, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está onde agora? Já me perdi.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Na Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável,
Qualidade de Vida e Eventos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, é porque é o envelhecimento das árvores...
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Então, fica muito difícil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença do nobre Vereador Fernando
William, que veio aqui usufruir dos biscoitinhos.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aliás, veja o look. Veja o look do Vereador Fernando William
ultimamente.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Eu vou responder à nobre Vereadora Teresa Bergher,
depois eu volto para o nosso Plano Verão, de prevenção e das ações que a gente faz na Comlurb.
A questão da poda, eu sei que é um tema apaixonante. Tem gente que quer que pode, tem gente que
não quer, porque faz sombra, tem gente que não quer por uma questão de ser bonito, tem gente que
quer que corte porque está entrando nas varandas. A senhora falou da questão das raízes. A gente
tem muita queda de árvore que, infelizmente, a Comlurb – e talvez nenhum órgão, conseguiria
identificar, por quê? Existem obras, às vezes, da Cedae e de concessionárias que abrem para passar
uma tubulação, ela corta a raiz e, depois, fecha. A gente não fica sabendo.
Então, imagina: uma árvore de 20 metros, que estava com a raiz bem ampla, enraizada, e que, às
vezes, é cortada num quadrado? A gente não vê. Aí, faz o efeito alavanca numa determinada ventania
e essa árvore cai. Assim, árvores sempre caíram. Tem a questão de muito vento, mas tem também a
questão de raiz.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas não se começava podando pela copa? Eu acho que,
quando podava a árvore de cima para baixo, ela ficava mais frondosa, então, os galhos eram mais
distribuídos e o peso da árvore impedia essa queda que acontece hoje. É um caos! Tem uma
tempestade na cidade e são centenas de árvores que caem, e isso é uma coisa recente, não é uma
coisa antiga. Isso me incomoda muito, mas muito mesmo.
Também tem outra coisa, viu, Vereador? Também me incomoda outra situação: essa questão
criminosa de cortar árvore, como eu já vi no meu bairro, na porta de restaurantes, na porta de bares,
se corta árvore para ampliar a calçada. Eu já vi isso, infelizmente.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa no Flamengo e corta em Irajá. É isso? Calma aí.
Vamos lá. Vamos tentar avançar. A gente tem só 12 minutos antes de começar a Sessão. Eu queria
fazer uma pergunta. Vamos tentar a resposta aqui, agora.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Eu vou tentar ser objetivo aqui. Darei uma boa notícia
à Mesa: a gente está com um novo contrato de veículos de poda, em que tem uma abrangência
maior de equipamentos. Então, agora, conseguimos chegar numa altura suficientemente adequada
para fazer o rebaixamento das copas. Sendo assim, eu acho que isso atende ao que foi indagado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O contrato está começando? É isso?
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Começou no dia 1º de setembro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 1º de setembro. Ok.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só para chamar atenção: isso é uma diretriz que precisa ser
rediscutida. Porque essa orientação não é de vocês. Vocês já receberam isso. A poda de baixo para
cima é para livrar de luminárias. Essa é a única proposta. Nunca é incluído o rebaixamento de copa
nas programações. Então, é preciso rever essa orientação. Não é por acaso que não se faz
rebaixamento de copa; é porque a determinação é limpeza de baixo para cima para livrar luminária.
Ponto. Aí, você vai estimulando ela a crescer cada vez mais.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Agora, a gente está com uma mudança na
companhia. Mudou o presidente. Também estão sendo substituídos alguns diretores de operação.
Então, algumas novas normas e diretrizes estão sendo passadas. Uma delas é essa. Aproveitando
que estamos com equipamentos novos, vamos fazer o serviço da forma mais adequada.
Essa parte de poda baixa era para isso mesmo. A senhora está muito certa. É para liberar sinalização,
alguma fiação, semáforo – a gente também chama de “poda semafórica”. Agora, com esse
equipamento, a gente vai conseguir resolver o assunto.
Na questão da prevenção, a Comlurb fez um plano que, depois, foi copiado até pelo COR: nós criamos,
em 2014, depois de uma grande chuva que teve em 2013, dentro da Comlurb, o Plano de Resposta de
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Pronto Emprego. Ele está em vigor. Hoje, ele está na versão 6.0. Ele é sempre atualizado. Então,
temos normativas; temos descrição de cenários; temos os níveis de crise que a gente determina –
atuação somente da gerência; atuação da gerência com as gerências do lado; atuação com gerências
que são até de outras superintendências; e, no nível mais crítico, atuação integrada de todas as
gerências da companhia.
Eu dou esse exemplo de quando a gente chega no nível mais crítico: Niemeyer e Muzema. Nós
chegamos ao nível mais crítico, e todas as gerências de emergência e diversas operacionais, os
recursos são integrados para dar aquele ataque mais rápido e mais intensivo aquele efeito climático,
seja desabamento, seja de chuva.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor pode, depois, encaminhar uma cópia desse plano
para nós, por favor?
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu perguntei, aqui, se a gente já tinha. Mas se pudesse ser
bem rápido, porque a gente está a um mês e meio de acabar a CPI.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Ele é digital. Ele está à disposição.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Maravilha. Vou pegar o contato e a gente pega isso. Ótimo.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Na parte preventiva, nós temos uma rotina de
limpeza de ralos espalhados pelas 40 gerências do Rio de Janeiro.
A Mesa e o Senhor Presidente podem até ter uma ideia, no nosso último relatório, em junho, foram
feitos 481 mil ralos e, em julho, 391 mil ralos. Nos últimos 13 meses – a gente faz uma análise
sempre de 13 meses, para a gente poder comparar o mês atual com o mês do ano anterior, para ver
se houve alguma influência da sazonalidade –, nós fizemos mais 2,2 milhões de ralos, seja em
vistoria ou em pequenas limpezas que eventualmente acontecem.
Como foi falado aqui pela Seconserva, o COR fez um grande mapeamento e a Comlurb até deu
muitos subsídios ao COR, Senhora Vereadora Rosa Fernandes, nos locais onde há alagamentos por
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conta da capilaridade. Nós estamos nas ruas o tempo todo, 24 horas por dia. Então, além dos locais
mapeados pelo COR, não só pela Comlurb e demais órgãos, nós temos 113 pontos mapeados em que
a gente identifica o que a nobre vereadora falou: problema de microdrenagem, mas não problema de
microdrenagem porque está entupido.
Nós temos locais, às vezes, e nesses locais que nós identificamos, a drenagem tem uma vazão menor
do que, às vezes, o índice pluviométrico daquela chuva. Então, é como a gente abrir. Fazendo uma
comparação bem análoga, é como se a gente abrisse a nossa pia, a torneira no máximo, e ele fica
enchendo. Depois...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, precisa ter planejamento de obra para resolver isso.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu só interrompi para dizer se o senhor consegue ser mais
rápido, porque a gente tem seis minutos. Eu tenho menos de seis minutos para encerrar esta
Audiência.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Bom, então, preventivamente, nós trabalhamos de
forma integrada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pedimos desculpa.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Tem uma integração. O senhor perguntou para o
outro órgão se havia uma integração. A gente tem uma integração com a Seconserva na questão do
programa Ralo Limpo, que já foi falado. Nós temos uma integração também com a Rio-Águas.
Foi falado de questões de recursos e tal, mas sempre há recursos em outros órgãos e a que podem
trabalhar integrados. Então, por vezes, a Rio-Águas está fazendo uma limpeza de um canal por meio
de uma retro, de uma draga, e a Comlurb apoia com um caminhão basculante. Então, há uma
integração no órgão relativo a isso.
Na questão de reuniões, questão de planejamento, a vereadora está muito certa, a gente precisa
realmente evoluir nessas questões, mas a gente tem uma reunião mensal com todos os gerentes,
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em a qual a gente bate na questão dos resultados da rotina, para ver se a gente teve alguma redução
de algum serviço prestado, a rotina, e – também – a gente trabalha lá... Eu implantei lá, em fevereiro
de 2018, em junho de 2018, o sistema de metas, resultados, indicadores, em que a gente consegue,
de forma impessoal, avaliar o comportamento da gerência, o comportamento daquele gerente na
questão da limpeza urbana.
Acho que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente teve quantos...
Nós tivemos... O senhor é um servidor de carreira há muito, há mais de 28 anos?
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – São 24 anos. Vou fazer 24 anos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem 24 anos de carreira.
Eu tinha informação de que eram 28. São 24 anos.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Desde o ano de 1996.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem, desde o início da gestão... O senhor é o quarto
Presidente da Comlurb, não é?
A gente teve o Gustavo Corrêa Affonso Puppi. Ficou 10 meses. Teve o Rubens Teixeira por dois
meses. O Tarquínio bateu o recorde, ficou 19 meses.
Troca mais de Presidente da Comlurb do que técnico do Fluminense. A gente está preocupada com
relação a essa situação. Aí, não tem nada a ver com a sua trajetória em relação a isso.
Ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente tem batido nisso, e o senhor agora viu na Seconserva, nessa
questão da integração dos processos, não é? Portanto, essa questão dos órgãos estarem vinculados
a secretarias estranhas – e a cada órgão que tem que estar integrado está em outra.
O senhor saberia explicar o motivo pelo qual de a Comlurb estar vinculada à Secretaria Municipal da
Casa Civil?
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O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Bom, Presidente, a Comlurb, ela já tem uma história,
com o nome Comlurb, de 44 anos. Os técnicos, é natural que haja alguma mudança, mas sem perder
a essência da operação.
Não posso dar nem o meu próprio exemplo, que eu, de fevereiro até setembro, nesse um ano e nove
meses, eu era o Diretor de Operações e, com o chamamento do Presidente Tarquínio para a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), houve vacância
e eu fui convidado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, mas a questão não é... Por que está na Casa Civil? Não
faz mais sentido estar na conservação? Tem alguma razão técnica que o senhor consegue explicar
para estarem vinculados à Secretaria Municipal da Casa Civil?
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Não consigo precisar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque eu imagino que a Comlurb não pode estar no Meio
Ambiente, não pode estar na Conservação, não pode estar em uma série de coisas, mas na Casa
Civil... Eu queria entender o porquê. Não tem nenhuma razão técnica?
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – A Comlurb, ela tem uma autonomia técnica e a
subordinação... já passou... já foi direto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já foi da Conservação...
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Já foi da Conservação, já foi da Casa Civil, já foi direto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No início do Governo Crivella, foi no gabinete do prefeito.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Mas eu posso garantir ao senhor – dada a sua
autonomia técnico-operacional para tratar dos serviços – que essa subordinação hierárquica não
influencia em nada os serviços da Comlurb.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho que a autonomia técnico-operacional é decisiva. Eu
defendo. Como a Vereadora Rosa Fernandes ou a... Não, foi a Vereadora Teresa Bergher. A gente,
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inclusive, quando discute essa questão da tentativa de – até quando discutimos tarifa zero nesta
cidade – sempre usávamos o exemplo da Comlurb, que é uma empresa pública, que o cidadão não
paga toda vez que o caminhão passa na sua porta, é gratuito, porque é pago com impostos, e é um
serviço, porque todo mundo acha que é só o privado que dá certo. A Comlurb é pública e dá
absolutamente certo.
Quero parabenizar – e inclusive aproveitar, pois já tinha esquecido, e só tenho mais um minuto – para
agradecer ao Renato, que acompanha o nosso GT pela Comlurb. É absolutamente importante. Do
ponto de vista da Conservação e da Comlurb, ele e o Marcelo Sepúlvida garantiram todas as
demandas que precisávamos.
Na atuação do GT, não temos nenhuma reclamação a fazer da Comlurb. Queria elogiar isso de
público, só que faltava um minuto e tinha que encerrar isso. Mas, em nossa opinião, a grande
discussão é de que ela pode manter sua autonomia. Contudo, o fato de que uma secretaria precisa
coordenar ações e que deveriam estar próximas de outros órgãos e ter que coordenar ação, com a
sua autonomia, é decisivo. Mas, infelizmente, isso não acontece.
Temos que encerrar a Audiência. Peço mil perdões por ter sido tão rápido, mas as Vereadoras Rosa
Fernandes e Teresa Bergher conseguiram fazer as falas que gostariam. Vamos pedir este plano que
o senhor citou e, se tiver mais alguma coisa que tenha faltado, vamos encaminhar.
Muito obrigado pela sua presença.
O SR. PAULO GUSTAVO MORAES MANGUEIRA – Senhor Presidente e nobres membros da Mesa, nós
que agradecemos a oportunidade de esclarecer todos esses assuntos. Estamos a total disposição
para qualquer futura alegação pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Queríamos, encerrando a Audiência, colocar... Temos uma
audiência lá no final, que é a da Casa Civil. Queríamos aprovar a convocação da SMF com a Casa Civil
para este dia, para que possamos perguntar sobre a questão dos convênios e orçamento direto para
a SMF. Pergunto para as senhoras vereadoras se as senhoras aprovam. Nobre Vereadora Teresa
Bergher? Nobre Vereadora Rosa Fernandes?
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Aprovado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dessa forma, não haverá o nosso resumo tradicional do final
de cada Audiência, porque a Audiência vai encerrar. Agradeço a todos que ajudaram para ela
acontecer. Muito obrigado.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h59)
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12 de setembro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretária e Técnicos da Secretaria Municipal Saúde (SMS),
Secretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e Subsecretário e Técnicos da
Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Defesa-Civil)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, sob a
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença dos Srs. Vereadores Renato
Cinco, Relator, e Teresa Bergher, Membro Titular, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de
Inquérito

instituída

pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS

CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, em
segunda chamada, dou por aberta a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela
Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
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AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”, convocada por meio de Edital
publicado no DCM nº 165, de 6 de setembro de 2019, página 12.
A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário para a realização desta Audiência, farei a chamada dos
membros presentes. Vereador Tarcísio Motta está aqui, fazendo uso da palavra.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras.
A Senhora Vereadora Rosa Fernandes me comunicou há pouco que está a caminho, faltando poucos
minutos para que ela chegue. Queria registrar e agradecer a presença do meu amigo, nobre Vereador
Paulo Pinheiro, presente também aqui à Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Antes de tomar os depoimentos dos senhores, já agradecendo suas presenças aqui, queria dar
conhecimento ao conjunto de vereadores que mandei por WhatsApp – é um documento que acabou
ficando muito grande para a gente fazer muitas cópias – o produto final do trabalho do GT que a
Comissão Parlamentar de Inquérito criou. Estão ali não só os mapas de problemas, como as atas das
reuniões e o relatório final de cada uma das secretarias que participou. Então, encaminhei por
WhatsApp, mas caso algum gabinete deseje ter a cópia impressa, a gente obviamente providencia.
Amanhã teremos uma audiência pública no Plenário, em que a Prefeitura virá apresentar o relatório
e provavelmente uma apresentação de Power Point mais curta, com as presenças das 10
comunidades e favelas que foram atendidas pelo GT, presentes aqui na Câmara, para que a gente
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possa tentar fechar esse ciclo que começou com a nossa audiência no dia 6 de maio, para que a
gente possa fechar esse ciclo da visita aos bairros, comunidades e favelas que foram atingidos e
estiveram aqui, e para que agora a gente possa entregar o produto. Há uma série de secretários
também convocados para esta audiência pública que se realizará amanhã, a partir das 14 horas.
Estão obviamente convidados aqueles que nos assistem também pela internet, para esta audiência,
que é pública.
Passando para a sessão de hoje, não temos nenhum requerimento a ser votado, a não ser que a
Vereadora Teresa Bergher ou o Vereador Renato Cinco tenham algum requerimento. Mas, da minha
parte, não tem nenhum requerimento para ser votado. Vamos passar direto para as oitivas.
Então, gostaria de registrar as presenças. Ouviremos hoje o Excelentíssimo Secretário Senhor Paulo
Cesar Amendola de Souza, Secretário Municipal de Ordem Pública; a Excelentíssima Senhora Ana
Beatriz Busch Araújo, Secretária Municipal de Saúde; o Senhor Edson Tavares da Silva, Subsecretário
de Defesa Civil; e o Senhor Mario Celso da Gama Lima Junior, Subsecretário de Atenção Hospitalar,
Urgência e Emergência.
Também registro as presenças dos técnicos da Defesa Civil que estão aqui: Rodrigo Bissoli,
Coordenador Executivo; Sergio Gomes Filho, Coordenador de Operações; e Eduardo Pierre Carneiro,
Arquiteto e Assessor Especial, todos da Defesa Civil. Agradeço a presença.
Também já registrando a presença da Senhora Vereadora Rosa Fernandes.
Aos senhores aqui, sentados à Mesa, Senhor Coronel Paulo Amendola, Senhor Subsecretário Édson,
Secretária Ana Beatriz e ao Senhor Mário, a todos os quatro, para que eu não precise repetir quatro
vezes, a Presidência dá conhecimento aos depoentes de que a Comissão Parlamentar de Inquérito
tem poderes e determinação expressos na Constituição Federal, art. 58, § 3º; na Lei Federal nº 1.579
de 18 de março de 1952, alterada pela Lei Federal nº 13.367 de 5 de dezembro de 2016; na Lei
Orgânica do Município do Rio de Janeiro, art. 45, IX; e no Regimento Interno da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, artigos 121 a 124.
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Os senhores e as senhoras foram chamados a esta CPI como testemunhas. Por esta razão, dou-lhes
conhecimento de que fazer afirmação falsa, negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso
testemunho, conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
Agradecendo mais uma vez a presença de vocês, senhores e senhoras aqui presentes, abro o
microfone para uma fala inicial. Já fiquei sabendo que a Secretária de Saúde trouxe uma
apresentação em Power Point. Mas nós temos um problema hoje. Eu estava explicando aqui que há
uma Sessão Extraordinária, que deve contar com nossa presença. Isso vai limitar nosso tempo hoje.
Deixem o material e, claro, caso seja de interesse da secretaria, em outro momento, que a gente
possa marcar uma apresentação maior sobre isso, peço mil desculpas. É a primeira vez que ocorre
isso, de não ter tempo para uma apresentação inicial.
De qualquer forma, gostaria de abrir o microfone para os senhores – se quiserem – fazerem alguma
fala inicial, antes que nós comecemos as perguntas.
Vereadora Rosa Fernandes, tem a palavra.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Quero só dizer a vocês que esta CPI é diferente da grande
maioria das CPIs que tem acontecido nesta Casa, porque é muito mais propositiva, de conhecimento e
de entendimento do funcionamento dos vários órgãos não só municipais, mas, também, estaduais,
que de alguma forma interferem na questão das enchentes e na qualidade de vida e dignidade das
pessoas nesses momentos dramáticos que ocorrem na cidade.
Muitas vezes, os secretários chegam aqui e perguntam: “O que eu estou fazendo numa CPI das
Enchentes?” É exatamente isso. A gente está tentando olhar o todo, todos aqueles que interferem de
alguma forma e que podem contribuir para que a gente consiga minimizar esses estragos que
acontecem na Cidade do Rio de Janeiro nos períodos de chuva.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Exatamente. No escopo do que a Vereadora Rosa Fernandes
está apresentando, a gente tem o tempo inteiro trabalhado aqui, construindo um pouco este método.
Inclusive, conforme a gente foi ouvindo as primeiras pessoas, estudando o tema, existem cinco
dimensões sobre a questão das chuvas, que são fundamentais para que a cidade possa lidar com
elas: a dimensão da prevenção, que é o antes, com todo o trabalho de uma série de órgãos da
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Prefeitura, sobre como se prepara. As chuvas são inevitáveis, e a gente aprendeu aqui que elas serão
cada vez mais frequentes e intensas – infelizmente, isso acontecerá. Mas as mortes são evitáveis. É
para isso que a gente trabalha, para preparar a cidade para um evento climático. Então, é a questão
da prevenção.
Tem a segunda dimensão, que é a gestão de contingência das crises, que é o durante. Aqui, no caso, a
Defesa Civil, que é objeto central desta Audiência de hoje, tem papel fundamental.
Tem o apoio às vítimas e a reconstrução da cidade depois do evento climático.
Temos a situação da saúde pública e do saneamento ambiental. No caso, a saúde é importante; é a
relação, inclusive, entre a questão das epidemias, das enchentes etc., como dimensão importante.
Por fim, a adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana, algo absolutamente importante.
Nessas cinco dimensões, cinco pontos por meio dos quais a gente olha para as enchentes, a gente
está o tempo inteiro preocupado com a gestão, com o planejamento e com o orçamento. São as três
questões que ultrapassam, de forma transversal, as cinco dimensões: a gestão, o planejamento e o
orçamento. E é nesse ponto que a gente vai tocar a Audiência de hoje.
Eu queria começar, inclusive, nós chamamos numa primeira fase da CPI, Mario Celso da Gama Lima
Júnior, Subsecretário de Atenção Hospitalar Urgência e Emergência – não erro mais seu nome e não
esqueço mais seu cargo – nós chamamos os órgãos ditos mais técnicos: Rio-Águas, Geo-Rio, a Defesa
Civil, discutimos a questão do saneamento no município etc. Agora, nesta segunda fase, estamos
chamando os secretários.
Quando tivemos a questão da Defesa Civil – e esta Audiência tem o objetivo de tentar entender isso –,
uma das questões para nós foi a localização administrativa da Defesa Civil no Município do Rio de
Janeiro. Então, a primeira pergunta aos senhores que estão aqui hoje tem a ver com isso.
O Decreto que lista as competências da Defesa Civil aponta como primeira competência da Defesa
Civil assessorar o titular da pasta na direção, coordenação e gestão estratégica do órgão. No entanto,
ficamos em dúvida, uma vez que nos depoimentos aqui prestados no dia 30 de maio, a gente teve a
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informação de que a estrutura de cargos e de pessoal da Defesa Civil está concentrada na Secretaria
de Saúde, mas tem parte na Secretaria de Conservação, enquanto a parte orçamentária e os
encargos estão vinculados à SEOP (Secretaria Municipal de Ordem Pública).
A gente queria, então, entender como está funcionando isso. A que secretaria a Defesa Civil
responde? À SEOP, à Saúde, à Conservação? Quem é que determina, quem é que discute a que
secretário o senhor, que é subsecretário, se reporta? E como é que o órgão lida com esse processo
de descontinuidade administrativa e qual o papel que o Senhor Amendola e a Senhora Ana Beatriz
encaram como seus em relação à Defesa Civil?
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – A Defesa Civil faz parte do organograma da
Secretaria Municipal de Saúde, mas há muitos anos, por delegação, foi alocada – e aí, entendam como
absolutamente tudo, menos a folha de pagamento dos servidores, que continua na Saúde. Mas
encargos, não. A livre nomeação... ela estava na Conservação.
A partir do dia primeiro de janeiro de janeiro de 2017, por uma decisão, acho que 427... 43, ele, por
delegação, transfere a Defesa Civil à Secretaria de Ordem Pública. Hoje, eu trabalho com a Defesa
Civil operacionalmente nos eventos e principalmente nas informações que ela nos traz, através de
agendas comuns no Centro de Operações Rio (COR), não só ela como outras secretarias. Mas não
nomeio. É absolutamente delegado, ao Secretário Amendola. Apenas o salário dos servidores consta
dentro da rubrica da Saúde. Mas encargos não, as nomeações são todas dele, eu não interfiro em
nada.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Doutora Bia, a partir de que data os encargos foram
transferidos para a SEOP?
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Primeiro de janeiro de 2017.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Os encargos?
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Sim. Eu não tenho notícia de encargos, só tenho
da delegação.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas existem encargos. A partir de quando esses encargos
foram para lá?
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Não tenho essa resposta. O senhor sabe,
coronel? Eu não aloco encargos especiais, nada disso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vou explicar por que, Coronel Amendola.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – A resposta para a Vereadora Rosa
Fernandes é não. Não sei informar a data em que os encargos foram para a SEOP.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas foi na sua administração.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Foi na minha...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só para a gente deixar claro: esses encargos eram,
inicialmente, encargos destinados aos engenheiros dessa instituição e, posteriormente foram
retirados e destinados ao Gabinete do Secretario de Ordem Pública. Essa foi uma questão discutida
aqui durante outras audiências não só com relação ao quantitativo de pessoal, de insuficiência de
pessoal para os grandes acontecimentos, as grandes tragédias, mas, também, a questão da
remuneração dos encargos destinados especificamente aos engenheiros da Defesa Civil – e essa é
uma questão que a gente não teve muita clareza naquilo que estava sendo dito, o entendimento não
ficou perfeito, e é uma questão que a gente gostaria de esclarecer, saber por que foi retirado dos
senhores engenheiros da Defesa Civil e destinados ao gabinete do Senhor Secretário.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Acho que, indo ao encontro do que a Vereadora Rosa falou,
realmente, é uma questão que surpreendeu a todos nós, porque foram 10 engenheiros que, da noite
para o dia, foram transferidos para a Subsecretaria de Infraestrutura, na época – não sei como está
agora, porque muda tanto . E esses 10 engenheiros foram exatamente após o momento mais crítico,
que foram as chuvas de fevereiro. Essas pessoas que recebiam encargos deixaram de receber, foram
para uma Subsecretaria, ficaram praticamente sem função – eu fui procurada por essas pessoas –, e
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mais ainda: o agravante é que os encargos que eles recebiam teriam sido destinados a pessoas, na
maioria das vezes, estranhas ao quadro.
Isso foi uma questão que, realmente, eu acho que chamou atenção de todos nós – e eu, aqui, hoje,
com a presença do Secretario, cheguei até a ligar para seu gabinete pedindo uma audiência para
levar os engenheiros, porque eles queriam se reunir com o senhor. Infelizmente, a sua secretária não
agendou, e eu fiquei sem resposta, estou aproveitando a oportunidade, porque eu acho que é
fundamental que possamos esclarecer isso.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Eu quero informar as nossas vereadoras
que apenas, como Secretario de Ordem Pública, eu exerci as minhas funções institucionais, mera
questão de gestão da Secretaria, e que eu não abdico – e fiz. Não cometi crime, infração
administrativa, eu fiz aquilo que tive que fazer. Quero esclarecer...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpe, só para entender: o que o senhor fez neste caso?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – A saída dos engenheiros da Defesa Civil,
por um breve tempo, sem função especifica e, agora, contribuindo com outras áreas importantes da
Prefeitura – eles não estão sem trabalhar –, foram para lá e, depois que eles saíram – isso o nosso
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil poderá esclarecer melhor –, os resultados, ou seja, a eficácia
do serviço aumentou. A métrica dos serviços posteriores à saída dos engenheiros...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com menos engenheiros a Defesa Civil ficou mais eficiente?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Com a saída dos engenheiros, foi aferido
pela Defesa Civil que os resultados que ela apresentou foram maiores do que com a presença dos
engenheiros lá. Eu não conheço nenhum deles, eu apenas soube que aumentou a produtividade.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Coronel Amendola, o senhor está afirmando que a presença
desses engenheiros, que saíram da Defesa Civil, estava atrapalhando a produtividade?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Isso é o que a senhora está falando.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, quem disse foi o senhor, em números.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Não, desculpe, é o que a senhora está
falando. O que eu disse...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Estou lhe perguntando.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Ah, está bom. Então, o que eu estou
dizendo é que, após a saída dos engenheiros da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, a
produtividade, ou seja, os resultados operacionais da Defesa Civil aumentaram.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, eu vou repetir a pergunta que o senhor fez. O senhor
falou que, após a saída dos engenheiros da Defesa Civil, a produtividade aumentou, o que significa
que, enquanto esses engenheiros – invertendo sua fala –, que, enquanto esses engenheiros estavam
na Defesa Civil, a produtividade era menor.
Eu lhe pergunto: a presença desses engenheiros atrapalhava a produtividade?
O SR. PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Quem pode responder, Vereadora, isso aí não é o
Secretário, quem pode responder é aquele que tem a gestão direta dos engenheiros, que é o
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, que está presente, aqui, agora.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, a gente transfere a pergunta para o Subsecretário,
fazendo registro de que dados importantes como esse devem ser passados para o Secretário, para
que ele também tenha conhecimento da interferência de gestão dos profissionais que atuam na
Defesa Civil.
Não pode é fazer essa afirmação de que, após a saída dos engenheiros, aumentou a produtividade.
Mas quem tem que explicar isso é o senhor. Essa explicação já deveria ter sido dada.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Boa tarde, então, a todos e a todas. Fazer um pequeno preâmbulo
muito rapidamente. Trabalho na área da Defesa Civil já há muitos anos. Fui diretor da Defesa Civil do
Estado do Rio de Janeiro, do qual a gente criou a Defesa Civil.
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E estranhei muito, quando cheguei, em relação à estrutura – não é? Como está funcionando? Porque
Defesa Civil, em nível internacional, é sistema. Isso é importante demais. E vi que estava uma Defesa
Civil inchada. Mas, como é? E a preocupação em mexer nas pedras é muito grande, em função de que
qualquer mexida – nós sabemos – que vamos levar, vamos trabalhar com vida. Então, demorei todo
esse tempo, analisando, buscando, interpretando. E, aí, numa gestão – não é tirar, que aumentou, não!
– uma gestão: “por que está aqui?”; “Por que não está?”; “o que foi?”; “como é que é?”. Vou lá, na
cabeça. Então, tudo isso mostrou que, com essa quantidade de pessoas, a gente poderia realmente
fortalecer a infraestrutura e nós, Defesa Civil, estamos trabalhando ainda, verificando o que se pode
fazer mais ainda, porque Defesa Civil é gestão.
Vou contar um caso muito rápido para os senhores. Eu era aspirante, General Glicério, o prédio todo
iluminado, com refletores para tudo quanto era lado e fui mandado para Rocinha. Cheguei na
Rocinha, era à luz de vela. E a Defesa Civil foi criada em função disso. Quem é quem, quem faz o quê,
quando, como. Então essa gestão de risco, essa gestão de desastre é que é muito séria.
E a nossa missão foi essa.
Então...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, a gente pode afirmar que estava inchada, conforme
o senhor disse.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Como?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Inchada.
A estrutura estava inchada, gente demais, e que a produtividade da instituição aumentou após
mudança de gestão, e não de saída das pessoas. Ok? Porque acho extremamente ofensivo, colocar
indiretamente a culpa naqueles que saíram da instituição.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas deixa eu perguntar uma coisa antes ao senhor.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Pois não.

A2-0980

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando foi que esses engenheiros foram transferidos? Qual
mês e ano?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Boa tarde. Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo.
A saída dos engenheiros foi no início do ano de 2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas você sabe precisar qual mês?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Não sei informar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foi antes ou depois das chuvas de fevereiro?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Não sei informar o mês correto. Só complementando a fala...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, só para eu poder entender. Nenhum dos senhores
tem a informação de qual é a data? Foi antes ou depois das chuvas? Queria entender essa situação.
O senhor pode, por favor, responder no microfone?
Senhor Edson, imagino que o senhor, como Subsecretário de Defesa Civil, Proteção e Defesa Civil
tenha na sua memória a importância do que foram as chuvas de fevereiro nesta Cidade. Pessoas
morreram. Pessoas morreram! O senhor, nas chuvas de fevereiro, teve a impressão de que a Defesa
Civil estava inchada, tinha gente demais. E, aí, transferiu engenheiros para outros lugares. É isso?
É isso o que estou querendo entender.
Foi a experiência de gestão de crise da Defesa Civil em fevereiro que fez o senhor fazer essa análise e
colocar para fora da Defesa Civil, porque o senhor achou que tinha gente demais? É disso que
estamos falando. Como o senhor mesmo disse, são vidas.
O SR. EDSON TAVARES GOMES – Eu já estava num processo... verificando todo o processo. Então,
poderia ser antes ou depois das chuvas. Eu não estou... Janeiro, agora, fevereiro – eu trabalho nesta
área há bastante tempo. Estava vendo o que está acontecendo, isso é um sistema. E aí, fui vendo e
chegou um momento exato. Quero dizer que, realmente, o que foi feito foi dentro de todo um
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processo muito bem pensado e elaborado. O que aconteceu? Gestão de trabalho, para que
conseguíssemos mais produtividade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Edson, qual a sua avaliação da atuação da Defesa
Civil nas chuvas de fevereiro?
O SR. EDSON TAVARES GOMES – Ótima.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Correu tudo bem?
O SR. EDSON TAVARES GOMES – Correu maravilhosamente bem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E as pessoas foram colocadas... Por que a minha questão é a
seguinte: Parece-me que se eu olho para... Tem um caso extremo da cidade em fevereiro: chuvas,
pessoas morrem, casas, tudo caindo, alagamentos etc. Depois, repete em abril. Aí, o senhor diz que
sobrou gente, então, vou colocar: foi essa a história?
O SR. EDSON TAVARES GOMES – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a avaliação de fevereiro não incorporou o que o senhor
pudesse pensar? E em abril resolveu tudo, ficou melhor? A atuação da Prefeitura e da Defesa Civil,
em abril, foi melhor do que em fevereiro, sem esses dez engenheiros? A eficiência melhorou?
O SR. EDSON TAVARES GOMES – Ótima.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem dados para apresentar? Qual é a métrica que o
senhor utilizou para dizer que a eficiência está maior? Qual é a produtividade? Qual é o critério de
produtividade que estamos falando?
O SR. RODRIGO BISSONI – Vereador, não tenho os dados agora para entregar ao senhor, até por que
esses dados já foram encaminhados à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, o senhor explica que dados são esses que podem
dizer que a eficiência da Defesa Civil melhorou com menos dez pessoas.
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O SR. RODRIGO BISSONI – Atendimento às vistorias, atendimento à população. Aumentamos em mais
de 10% o atendimento à população.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por causa da saída das 10 pessoas?
O SR. RODRIGO BISSONI – Sim. Na verdade, como o Subsecretário falou, trata-se de gestão e atuação
da Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa eu lhe perguntar, desculpe, porque estou mesmo
querendo... por que já ouvimos vocês...
O SR. RODRIGO BISSONI – Ele diferenciou sistema de defesa civil de órgão de Defesa Civil. Órgão de
Defesa Civil é uma coisa, estamos falando do nosso atendimento à população. Sistema de defesa civil
está acima e envolve diversos órgãos. O senhor colocar que o atendimento da Prefeitura foi bom ou
ruim não quer dizer que o atendimento da Defesa Civil, órgão que está aqui hoje, foi bom ou ruim,
certo? Também não sei se é de conhecimento dos vereadores que esses engenheiros que foram
removidos para outros órgãos da Prefeitura estão respondendo a uma sindicância grave, inclusive,
por ausência do serviço.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eles foram afastados por causa da sindicância?
O SR. RODRIGO BISSONI – Não foram afastados única e exclusivamente por causa disso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estamos querendo entender, Rodrigo, numa boa, de onde
vem a decisão política sobre as razões para que um órgão que, em nossa opinião – e aí, estamos
discutindo a Prefeitura, ou seja, o atendimento da Prefeitura nas chuvas de fevereiro e abril, que
deixou muito a desejar. E aí, um dos órgãos que atende a população no momento é a Defesa Civil, e
de repente, descobrimos que a Defesa Civil está na Saúde, mas quem responde é a Secretaria de
Ordem Pública. Oficialmente, a estrutura está na Saúde e Ordem Pública. Há um caos administrativo
que não sabemos o que acontece.
O SR. RODRIGO BISSONI – Não há caos administrativo.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estou aqui perguntando para eles. Acabamos de ter a
Secretária de Saúde dizendo que está...
O SR. RODRIGO BISSONI – Eu não ouvi isso na declaração da Secretária.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Rodrigo, eu queria voltar a perguntar, mas já lhe convidando
para que você pudesse voltar o microfone para cá e pudermos voltar a perguntar as decisões dos
secretários, por que senão vamos ficar batendo boca aqui. O que eu quero dizer é por que cargas
d’água a estrutura não foi toda transferida para a SEOP, por exemplo? Por que permanece na Saúde?
Isso não é importante? Não precisamos saber onde os órgãos estão? O que vocês dois acham disso
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Meu Presidente, isso daí é irrelevante,
perdoe-me. Eu tenho direito de falar com o Presidente e tenho o direito de falar como pessoa que
está sendo entrevistada. Então, isso é irrelevante, como irrelevante são os números. Eu falo em
eficácia e produtividade. Então, posso trabalhar com 10 homens e render mais que um batalhão com
400. Eficácia e produtividade não estão aliadas a números de pessoas. Aí é que está o grande engano
aqui. Vocês estão muito preocupados em ver pessoas que saíram de lá. Quando a discussão que eu
entendo – se o senhor me permite – mais relevante é buscar elementos que poderão contribuir para
um outro caos se instalar na Cidade e teremos proposições, como aqui foi dito, eu anotei aqui, foi a
Vereadora Rosa Fernandes, essa CPI é muito mais propositiva.
Então, estamos perdendo um tempo, a meu ver, em cima de dez engenheiros que saíram, que estão
trabalhando, prestando serviços relevantes a outros órgãos da Prefeitura, como se deles
dependesse, por exemplo, uma eficácia, agora, da Defesa Civil. Ela é eficaz com dez, com esses dez,
ou sem os dez. Não é questão de número de pessoas. Acho que estão dando um relevo imensamente
grande ao número de engenheiros que saíram da Defesa Civil, quando a meu ver – se o senhor me
permite uma opinião crítica –, é muito mais sobre os itens que já foram falados: proteção, gestão de
contingência, apoio às vítimas, saúde pública, adaptação... Isso tudo aqui que o senhor falou que era
mais importante, como se as dez pessoas fossem o mais relevante aqui dentro; como se elas
pudessem resolver uma problemática que é muito mais complexa do que eles dez são para a
Prefeitura.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que a gente está tentando discutir aqui, onde a questão do
afastamento dos dez engenheiros e onde estão os encargos, quem é que determina, etc. é uma
discussão sobre onde é que está localizada administrativamente a Defesa Civil e quem é que
responde por ela. Porque, no nosso entendimento, é um negócio fundamental. Parece-me que é um
princípio da administração pública a transparência. Quando eu, ou qualquer pessoa, abro um site;
abro o organograma da Prefeitura, o que aparece lá é que é a secretária de Saúde que responde; é a
ela que está vinculada à Defesa Civil. Só que, na verdade, a gente aqui diz “Foi colocada pelo prefeito
no decreto etc. e tal”. Isso não tem transparência. E a gente não consegue... Esse tipo de situação,
secretário, eu quero dizer uma outra coisa: embora a nomeação do seu subsecretário, Edson Tavares
da Silva, seja datada de 16 de janeiro de 2017, até o dia 28 de janeiro de 2019, dois anos depois, o
Sistema de Codificação Institucional da Prefeitura apontava como responsável pela Subsecretaria de
Defesa Civil o Senhor Luís Alves, assessor especial, entre 1º de janeiro de 2017 e 27 de agosto de
2018, e o senhor Eduardo Pierre, também assessor especial, entre 27 de agosto e 28 de janeiro. O
senhor saberia me explicar a razão disso? O subsecretário era quem, de fato, respondia pela
subsecretaria? Aquilo que está lá colocado como acesso ao cidadão e ao próprio vereador como
elemento que demonstra onde é que estão os órgãos da Prefeitura e as funções é irrelevante? A
gente não precisa... É irrelevante saber onde uma secretaria está localizada, senhor secretário?
Desculpe, mas, para mim, como vereador, é relevante que eu saiba onde estão os órgãos e quem é
que decide; quem é que toma a decisão política e quem é que responde pelos atos, no momento em
que está sendo feito o meu papel de fiscalizador do Executivo – não é de fiscalizador pessoal do
Prefeito, é do Poder Executivo. E, neste caso, o prefeito toma uma decisão, e ninguém entende por
que ele resolve passar uma parte da questão para a Ordem Pública e a outra parte continua na
Saúde. A parte orçamentária está em um lado, a parte administrativa está no outro, os encargos
estão no outro. E, quando a gente ouve falar em afastamento, pelo que seja, e, agora, começam
também a falar “Tem inquérito!”; não, mas não é pelos inquéritos que eles estão afastados. Tudo isso
misturado num caos administrativo. Desculpe-me.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMÊNDOLA DE SOUZA – O senhor falou em falta de transparência.
Só que há um Diário Oficial em que o decreto do senhor Prefeito foi publicado, com todas as
explicações ali. A transparência está na publicação no Diário Oficial do Município. Então, não há falta
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de transparência. Agora, os detalhes para os fiscais do Poder Executivo, que são os senhores, os
senhores têm todo o direito. É só mandar as perguntas, e nós – evidentemente, não temos tudo na
cabeça aqui – as responderemos e assinaremos embaixo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Senhor secretário, eu sempre tive a preocupação de
entender o funcionamento e sempre tive muita proximidade com a Defesa Civil, pelo respeito que
tenho por essas pessoas que atuam salvando vidas. No Palácio, tive a oportunidade de encontrar o
senhor, logo que as gratificações, os encargos dessas pessoas tinham sido retirados. Eu perguntei ao
senhor: “Coronel, o senhor tirou a gratificação dos engenheiros, de todos os engenheiros?” O senhor
lembra o que o senhor me respondeu? “Eles ganham muito bem”. Eu falei: “Ok”. Então, esses
encargos certamente deve ser para pessoas que ganham pouco, para equiparar. E não sei se foi
exatamente isso o que ocorreu. E eu queria dizer ao senhor o seguinte: essa CPI é propositiva, sim.
Mas para ela ser propositiva, nós precisamos entender como está funcionando, o que está
acontecendo, e como vocês estão se preparando para as próximas chuvas. Esse é o nosso
entendimento.
Para nós está um número frio, um dado frio, de que 10 engenheiros saíram da Defesa Civil e foram
distribuídos por outros setores da Prefeitura. Existem várias informações e interpretações, que a
gente prefere até não apresentá-las. A gente prefere ter a retidão de apresentar apenas o número
frio de 10 engenheiros, que foram distribuídos pela Prefeitura. E a gente quer entender – e é bastante
plausível questionar – como é que, com menos 10 engenheiros, esse trabalho vai produzir mais e
melhor nas próximas chuvas? Porque vocês estão falando da rotina. Vocês estão falando da
produtividade do dia a dia da Defesa Civil. Nós, além de estarmos preocupados com isso, temos,
também, a preocupação com a questão das chuvas. Lembrando que, em vários lugares, nós tivemos
problemas com as sirenes que não tocaram; que essas avaliações precisavam ser feitas; que em
vários lugares a Defesa Civil teve dificuldade e demora de chegar, por uma série de razões.
Nas outras audiências, nós ouvimos do pessoal da Defesa Civil que o número para atender, nesses
episódios graves, é insuficiente. E aí, vocês trazem um novo dado que, com menos 10, vocês
conseguem produzir mais. Daí, é importante que tenhamos aqui esses dados, para que possamos
analisar e avaliar – não apenas uma fala, de que aumentou, diminuiu, é melhor ou pior. É preciso que
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sejam trazidos números para que a gente possa identificar por que anteriormente não produziam;
por que produzem mais agora; o que o senhor mudou, na sua gestão, que pode servir até de exemplo
para outros lugares, que queiram copiar a melhora de gestão da Defesa Civil, e isso pode ser uma
referência. Então, que o senhor nos apresente esses números, para que possamos entender como
que com menos se faz mais.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Com certeza.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – É só dar um prazo, que será tudo
apresentado, Vereadora.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Está bom, Secretário. Em três dias, vocês podem mandar?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor sabe que, há mais de 105 dias, tem um ofício não
respondido pela Defesa Civil oriundo desta CPI. Da última vez que vieram aqui, só para a gente poder
registrar – e a gente vai chegar lá.
Mas eu queria falar outra coisa: no depoimento do dia 30 de maio, o senhor Eduardo Pierre, que está,
inclusive, aqui, assessor especial da Defesa Civil, afirmou que o quadro de 24 técnicos seria suficiente
– ele disse que foi suficiente – para atender as demandas apenas em período de normalidade.
Em fevereiro, 6 pessoas morreram. Este é um número concreto. Em abril, 10 pessoas morreram.
Portanto, me parece que, nessa métrica real, a eficiência da Prefeitura piorou. Foram 6 pessoas
morreram em fevereiro, 10 em abril: não era para ter morrido nenhuma. Essa métrica, que a gente
está cobrando alguma aqui, que exista uma métrica para a gente poder entender do que trata a
produtividade da Defesa Civil. O senhor, como Subsecretário, o senhor, como Secretário, entendendo
que a Defesa Civil é um órgão que atua especialmente durante as crises, os senhores não acham
contraditório que a Subsecretaria possua um efetivo que seja suficiente para o momento de
normalidade, mas insuficiente no momento das crises?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Senhor Presidente, o senhor me permite?
O senhor está falando 10 mortes de pessoas. O senhor está falando com um policial experimentado.
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Falando como um policial experimentado, nós temos que aferir, levantar, investigar, como se
processou a morte dessas pessoas. Cada uma dessas 10 pessoas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Todas morreram em função dos temporais que caíram...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – O senhor está falando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não, não!
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Isso é o que senhor está falando. O senhor
me permite?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, eu estou falando, mas não é uma mera opinião. Isso
aqui é um dado.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Vereador, cadê o documento aqui? O
senhor tem para me mostrar? Meu caráter? Caráter? Eu sou policial!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor… Não, olhe só, desculpe…
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Cada um foi porque foi atropelado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor termina de falar, que depois eu vou falar. Eu estou
me sentindo absolutamente desrespeitado, mas vou deixar o senhor terminar.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – O senhor disse que 10 pessoas morreram.
Ponto. De infarto? Pelas chuvas? Afogados? Não, tem que ver cada um. Está vinculado ao tema.
Como foi a coisa? Eu tenho direito de saber. O senhor tem o poder de perguntar, eu tenho o direito de
responder desta forma. Tem que ver cada morto como foi: atropelado? Caiu um poste em cima?
Como foi a coisa? Eu tenho que levantar cada um dos 10 mortos. O senhor me dá o nome dos 10
mortos, que eu mando fazer uma investigação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não precisa mandar fazer investigação…
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O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Não, meu querido. Poxa, olha só, tudo
bem. Então, tenho que saber cada um dos 10 para verificar se, ao final dessa investigação, realmente
esses 10 mortos foram em função da saída dos 10 engenheiros, da ineficácia da Defesa Civil, saber o
que aconteceu – tem que investigar, não é bem assim.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O senhor já investigou? Porque, quando essas pessoas morreram,
o senhor era o Secretário. O senhor se preocupou em saber por que essas pessoas morreram? Qual
foi a atitude que o senhor tomou para saber a causa da morte dessas pessoas? Porque, se alguém
morreu por causa de deslizamento etc., o senhor, como responde pela Defesa Civil, tem alguma
responsabilidade por essas mortes, ainda que seja moral. O senhor teve a preocupação de saber por
que essas pessoas morreram? A pergunta que o senhor fez a esta CPI, na verdade, é uma pergunta
que o senhor deveria ter feito para si, e já deveria ter vindo para cá sabendo essa resposta. O senhor
não fez essa investigação, o senhor acha que não era da sua competência saber a causa das 10
mortes.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – O senhor quer que responda? O senhor
está me perguntando?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Estou perguntando, sim: o senhor fez a investigação?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Eu vou lhe responder.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Por que essas pessoas morreram?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Se o senhor permitir, eu lhe respondo.
Posso responder?
É o seguinte: eu não fiz a investigação, não levantei um a um, simplesmente por questão de
competência legal, atribuição minha. Eu não posso fazer uma investigação da morte das pessoas por
mera vontade particular, porque a minha sensibilidade… Não, eu não tinha essa competência, não há
competência legal, dentro do quadro de competência da SEOP, para se fazer tal tipo de trabalho. Eu
não fiz por conta dessa razão. Se eu tivesse a competência, obrigação legal de fazer, eu teria feito.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É engraçado ouvir o senhor falar de competência, porque não é
competência do Município a ordem pública. Sua Secretaria não deveria nem existir, de acordo com as
atribuições que a Constituição Federal estabeleceu para os municípios. O senhor não se incomoda de
ser Secretário de uma competência que não cabe ao município; o senhor está aí falando de
competência, mas entendendo que não é em razão do senhor ser Secretário de Ordem Pública, mas,
sim, porque a Subsecretaria de Defesa Civil está subordinada ao senhor. E me parece que é da sua
competência, sim, saber quando ocorrem óbitos na cidade, que podem ter ocorrido em função de
chuvas, alagamentos e deslizamentos, me parece que é, sim, de competência da sua Secretaria
informar ao Prefeito e à sociedade sobre se esses óbitos, se eles ocorreram em função de
deslizamento, de quem foi a responsabilidade pelo deslizamento.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMENDOLA DE SOUZA – Senhor Vereador, eu só tenho que fazer…
Eu tenho que lhe dizer: eu só tenho que fazer aquilo que a lei me impõe. Eu sou formado em Direito.
Então, só tenho que fazer aquilo que a lei determina que eu faça.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tudo bem. A Constituição não determina que exista Secretaria de
Ordem Pública no Município, não é? Isso o senhor não se incomoda de desobedecer.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Secretário, só para que o senhor tenha conhecimento
sobre as 10 pessoas de que estou falando. Três pessoas soterradas em casa, no Morro da Babilônia:
Doralice Nascimento, 58 anos; Gerlane Nascimento, 51 anos… A gente pode encaminhar, qualquer
órgão de imprensa tem.
Eu imagino que o Subsecretário tenha… Aí, eu quero chegar lá, Gilson César Cerqueira, 42 anos. Elas
foram soterradas em casa, no Morro da Babilônia. Há um indício fortíssimo do qual vamos tratar
aqui, já tratamos antes, de sirenes, que deveriam ter tocado lá e não tocaram, responsabilidade da
Prefeitura, da qual os senhores são Secretários.
Três pessoas soterradas em Botafogo, tentando voltar para casa. Lúcia Neves, 64 anos; sua neta de 7
anos, Júlia Neves; e o motorista de táxi, Marcelo Tavares Marcelino, 42 anos. Numa via que, hoje está
claro para todo mundo, deveria ser interditada em momentos de chuva, que ameaçassem

A2-0990

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
deslizamentos, cuja responsabilidade da Prefeitura é criar protocolos para isso e, na verdade, deveria
planejar sobre essa… inclusive, de a Defesa Civil apontar para essa história.
Duas pessoas, Coronel, foram afogadas, Guilherme Fontes, de 30 anos, na Gávea, Reginaldo Izidro da
Silva, afogado em Antares, Santa Cruz, quando a Subsecretaria de Defesa Civil sequer tem um plano
de contingência para poder atender a população por causa de alagamentos. O plano de contingência
que existe na Secretaria é um plano de contingência para soterramentos, deslizamentos, portanto, é
sua responsabilidade saber, e um plano de contingência para soterramentos apenas no entorno do
Maciço da Tijuca, como se a cidade fosse apenas em torno do Maciço da Tijuca e da Serra da
Misericórdia, e o resto todo da cidade não tem um plano de contingência da Subsecretaria de Defesa
Civil.
É sua responsabilidade, senhor Secretário. Nós não estamos aqui brincando. Uma pessoa foi
eletrocutada tentando retirar água de casa, Leandro Ramos Pereira, de 40 anos, em Santa Cruz, e
ainda uma pessoa não identificada em Guaratiba, aparentando 30 anos, que morreu afogada naquele
momento.
O que eu quero dizer é que o senhor foi absolutamente desrespeitoso ao ignorar que esta CPI
trabalha há meses estudando o que está fazendo e há meses a gente prepara o tipo de pergunta, e
agora não está aqui para ficar de brincadeira, porque o seu subsecretário sequer... faltou, por duas
vezes, às nossas audiências. E a gente perguntou aos técnicos que estiveram em todas as situações.
A gente sequer sabia se essa Subsecretaria de Defesa Civil estava lotada na Saúde, ou na SEOP.
É o senhor que tem responsabilidade a explicar porque é que a Prefeitura não evitou a morte dessas
10 pessoas. Tem mortes que são inevitáveis, agora, o que... 16 pessoas. As chuvas são inevitáveis, e
uma Prefeitura que não se prepara, que cortou dinheiro. O senhor quer saber? A Vereadora Rosa
Fernandes estava aqui, mas eu também estava. O senhor sabe quanto foi cortado do Programa de
Proteção e Defesa Civil, responsabilidade da sua Secretaria, no Governo Crivella? Milhões e milhões
que fazem falta à população, porque tem gente morrendo. Não tem área mapeada, Secretário. E o
senhor vem dizer: “Eu não sei, podem ter morrido por qualquer coisa”?
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Eu lhe perguntei de pessoas que morreram em função das chuvas, pois este é o objeto desta CPI. E o
senhor vem colocar sob suspeita de que eu esteja colocando pessoas que não têm relação com essa
CPI. Essas 16 pessoas morreram em função da Prefeitura não se preparar. E é uma desgraça, é um
drama que isso aconteça. Não é culpa de um servidor A, ou servidor B, mas se a Prefeitura sequer
admite que ela não se prepara e que ela podia se preparar para isso, é um absurdo maior, porque, aí,
é crime. Está fugindo à sua competência, de que é, de fato, saber o que acontece na Defesa Civil,
brigar por recursos e brigar para que a transparência seja dada.
Quantos simulados a Subsecretaria, de fato, fez no período Crivella. Quantos? A grande maioria – o
senhor sabe disso, nós vamos falar sobre isso – do simulado de mesa, localizado, presencial, a gente
vai pegar aqui nas favelas, não fizeram cinco ainda, cinco no total do município, desde o início. E qual
é a responsabilidade de um cidadão como esse ter que saber por onde foge na hora do
deslizamento? Porque a gente vai pegar aqui que a sirene não tocou na Babilônia, indevidamente,
porque o pluviômetro da Urca estava colocado e, há 105 dias, os senhores não respondem o ofício
para a gente poder entender o que acontece. E o senhor vem dizer que a gente está perguntando de
mortes que não tiveram a ver com essa CPI? Faça-me um favor! O senhor é Secretário, eu sou
Vereador, eu estou aqui lhe respeitando, o senhor tenha respeito com essa CPI, que não é uma
brincadeira.
O SR. PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Presidente, eu ainda continuo a questionar esta morte
até investigar uma por uma. Posso fazê-lo e apresentar esse relato ao senhor. E só pelos dados que o
senhor me explicou aí, com certeza, alguns desses fatos aí não foram em decorrência... de falta de
plano de contingência, nem de ineficácia da Prefeitura. Posso afirmar: é só apurar. Não há o menor
tipo de problema e estamos aqui cumprindo, meu vereador, com a responsabilidade e com o dever
que eu tenho no meu cargo lá, mesmo sendo questionada a questão de não ter a Secretaria de
Ordem Pública, eu, para mim, não estou, meu vereador, um pouco interessado se essa secretaria
devia ou não... Até acho que não deveria nem existir.
Mas existia e fui convidado para o cargo. Modéstia à parte, eu conheço todo o ramo. Então, eu
continuo a questionar que essas 10 pessoas, se não passar por um processo investigatório para
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vincular isso à falta de plano de contingência, à falta dos engenheiros, à falta... eu não me convenço.
Eu tenho o direito, vereador, de não aceitar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não estou responsabilizando o senhor pelas mortes. Eu
estou dizendo que 10 pessoas morreram em função das chuvas...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Isso é sério.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dezesseis pessoas morreram em função das chuvas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É, são dezesseis.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dezesseis. Seis em fevereiro...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – O senhor falou que eram 10.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eram 10, ele olhou uma matéria, passou para 16.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Ah, tem mais seis? Tem mais seis?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Se olhar direito, aumenta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Subsecretário, desde o início, são seis em fevereiro,
quando vocês demitiram os 10, e depois... 10 engenheiros abril. São 16 no total, 6 em fevereiro, 10 em
abril.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Considero 16 então?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com toda calma do mundo, senhor Secretário, eu quero só
lhe dizer uma coisa, que é o seguinte...
SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Com toda calma do mundo também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor, de fato, acha, porque aqui, a gente não está num
inquérito policial. Estamos numa CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é parlamentar.
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Nós investigamos as responsabilidades do Poder Público na prevenção, mitigação e atuação posterior
da Prefeitura. E foi assim que nós começamos.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem na sua secretaria um órgão que deveria ter o
comando da Cidade no momento de crise, que é a Defesa Civil. Deveria coordenar uma série de
coisas.
Nós estamos aqui avaliando qual o papel disso e avaliando as suas responsabilidades, não sobre a
morte individual de um ou de outro, mas sobre a questão do que a cidade tem ou não tem.
O número de mortes é um indicativo da tal “produtividade” da Prefeitura. Essa Prefeitura deveria
lamentar e explicar por que pessoas morrem na sua cidade por causa de chuvas, enquanto isso não
devia acontecer. Certo?
Mas se o senhor acha que isso vai acontecer sempre, que a Prefeitura não tem o que fazer ou que a
Defesa Civil já faz um trabalho ótimo, que não tem mais o que fazer, se essa é a resposta que o
senhor, de certa forma, o senhor tem que responder para a gente.
A Defesa Civil agiu da forma como podia em fevereiro e em abril?
Nós estamos fazendo perguntas simples sobre essa. Nós tivemos aqui um técnico que disse: “A
Defesa Civil tem pessoal suficiente para atender às demandas em momentos de normalidade. Em
momentos de crise, não”.
O senhor acha isso correto? O senhor não acha que a sua subsecretaria, portanto, devia ter mais
pessoal porque é exatamente no momento de crise em que a Defesa Civil é mais necessária?
Portanto, não importa. As 16 vidas já foram perdidas. A gente precisa evitar que outras 16 sejam
perdidas no último ano do governo Crivella. E aí a sua responsabilidade é essa. É, inclusive, de poder
fazer com que a Defesa Civil atue melhor, de que os simulados aconteçam, de que o trabalho da
Defesa Civil de fato aconteça.
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A discussão começa pela questão administrativa, que é quem responde, quem é que decide, onde é
que estão os encargos, onde é que está o orçamento. Isso é tudo responsabilidade do senhor. Não
tem que investigar morte, uma por uma. Isso é papel da polícia. Agora, nosso papel é entender se a
Prefeitura teve ou não teve responsabilidade no caos que a cidade viveu, que inclui seis mortes em
fevereiro, dez em abril.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Vereador, o caos que a cidade enfrentou, e
vai enfrentar outros caos evidentemente, é fruto e consequência de uma série de fatores – uma série
de fatores.
Não há um órgão... Se o senhor apontar um órgão da Prefeitura, ou do Estado, ou da União, que tem
toda a estrutura hábil, necessária, para cumprir todas as suas missões em nível de excelência, isso
não existe no Brasil – nem na União, nem nos estados, nem em nenhum dos 5.640 municípios do
Brasil. Isso não existe.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vamos lá, Secretário...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – A Prefeitura do Rio tem, evidentemente,
as suas carências, as suas dificuldades estruturais, orçamentárias, financeiras para cumprir com toda
a fidelidade... é... 100% da sua missão. Eu não vou cumprir. Evidente... O subsecretário também não
vai cumprir, nem o senhor vai cumprir aqui e ninguém vai cumprir, porque não há uma condição,
uma possibilidade de todo mundo, todos nós, como profissionais, cumprirmos 100% a resolução de
todos problemas estruturais até. Especialmente no Poder Executivo!
Muito bem, então, aqui, a Prefeitura faz o máximo que pode dentro das suas possibilidades. A
Subsecretaria de Defesa Civil faz o máximo que pode dentro das suas possibilidades. Agora, colocar
16... Eram 10, agora são 16 mortes...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não foram 10... 6 em abril e 10... 6 em fevereiro e 10 em abril
desde o início...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Eu sei...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, o senhor vai ver que desde o início eu estou falando
nisso.
Quem não sabe o número de mortes é o senhor. Seis em fevereiro e 10 em abril.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não, o senhor tinha dúvida, porque o
senhor falou 10 e depois disse 16. O senhor falou 10 e depois disse 16.
Então, são números...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Seis em fevereiro e dez em abril.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – O senhor falou 10 primeiro, e depois 16.
Vereador, vamos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, eu não vou aceitar que o senhor fale, que o senhor
falte ao respeito com esta CPI...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não, ninguém está falando do respeito...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou lhe dizendo, o senhor pode não ter prestado
atenção. Eu iniciei a pergunta falando “seis pessoas morreram em fevereiro, dez em abril”. Tanto é
assim...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Está aqui anotado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor anotou errado.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Eu anotei errado?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor vai rir da minha cara? O senhor vai aguardar dois
minutos para que eu possa lhe explicar?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Eu anotei errado?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E eu lhe dando, por favor, o benefício de que o senhor...
Porque, quando eu erro, eu admito. Agora, eu quero lhe dizer que eu estava aqui falando sobre seis
mortes em fevereiro, dez em abril. E eu disse logo a seguir a seguinte frase: “Esta é a métrica que
mostra que a Prefeitura piorou: seis pessoas morreram em fevereiro, dez em abril. Morreu mais
gente em abril do que em fevereiro”.
Eu fiz a frase sobre de que a situação piorou, inclusive nesse sentido. E aí repeti: “É inadmissível que
seis pessoas tenham morrido em fevereiro e é pior ainda que o número de mortes em abril tenha
sido maior”.
Eu, o tempo inteiro, senhor Amendola, estava falando das seis pessoas que morreram em fevereiro e
as dez em abril.
Se em algum momento posterior a isso eu me referi a dez mortes, eu posso estar me referindo às
dez mortes de abril. Mas...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Estou anotando. O senhor está falando e
eu estou anotando tudo aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Amendola. Eu vou voltar à pergunta.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Está bem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – .. de forma a tentar ignorar o seu desrespeito a esta CPI, o
seu deboche, seu reiterado deboche.
Morreram seis pessoas em fevereiro e dez em abril. A atuação da Prefeitura deve existir para que as
pessoas não morram. A chuva é inevitável. Os desastres são evitáveis. Seis pessoas morreram em
fevereiro. Dez morreram em abril. As chuvas torrenciais são inevitáveis. As mortes sobre elas são
absolutamente evitáveis com políticas públicas.
A Defesa Civil é o órgão que deve coordenar as ações de qualquer lugar nos momentos de crise. Essa
é sua função. Isso está entre as suas atribuições e eu posso lê-las. Vou passar o papel aqui para que
o senhor possa ler essas atribuições. A gente está aqui fazendo perguntas sobre a estrutura da
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Defesa Civil, que está sob sua responsabilidade, embora no organograma da Prefeitura ainda conste
que a estrutura esteja na Secretaria de Saúde e embora o senhor tenha retirado encargos de
funcionários da Defesa Civil e colocado até agora não sabemos onde. O senhor poderia aproveitar e
explicar.
Todas essas são ações que, ou valorizam e fortalecem a Defesa Civil, ou enfraquecem e fragilizam a
Defesa Civil. Logo, são ações que, ao fortalecer, poderão garantir a possibilidade da prevenção para
que menos pessoas morram. Logo, ao enfraquecer, podem ser responsáveis sim para que o risco se
amplie e mais pessoas morram.
O que eu estou dizendo é que, depois de muitos anos, a Cidade do Rio de Janeiro passou a conviver
com chuvas para as quais ela não estava preparada para enfrentar e, nessas situações, pessoas
morreram. A administração Crivella está marcada por este elemento ao qual os senhores têm
obrigação de dar respostas à população e a esta CPI. Este é o tema da conversa. E eu gostaria que o
senhor pudesse se limitar a isso, sobre orçamento, funcionários, pessoas e eficiência. A eficiência da
Prefeitura, a métrica que a gente tem para contar é de seis mortes em fevereiro e dez em abril.
Chega de deboche.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria fazer uma proposta. Primeiro, quero mostrar aqui
ao secretário que uma matéria do dia 5 de setembro de 2019 mostra: “Moradores do Morro da
Babilônia denunciam risco de desabamento de casas no Rio.” Acredito que a Defesa Civil não tenha
voltado lá. Aliás, acho que ninguém retornou lá. Mas ,enfim, é um dado que a gente precisa ter até
para avaliar o acompanhamento e o desdobramento às questões posteriores às chuvas.
O senhor disse que a cidade enfrentará outros caos. É o único ponto que a gente tem de
concordância. Eu não tenho dúvidas de que a cidade enfrentará outros caos, além desses que a gente
já tem enfrentado com frequência. E queria propor ao Presidente e aos outros membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito que convocássemos, num outro momento, apenas a Defesa Civil para a
gente poder detalhar item por item, avaliação por avaliação, espaços onde atuaram durante as
chuvas, o que foi feito posteriormente a isso, para que a gente realmente possa ter em mãos dados e
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detalhes que precisamos para avaliar e analisar o desempenho, a função e a importância da Defesa
Civil no trabalho das chuvas e das enchentes na Cidade do Rio de Janeiro.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Senhor Presidente, me permite?
Nós não podemos, de maneira nenhuma... Não consigo ver essa equação aqui. Seis pessoas
morreram em fevereiro. Não é?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês estão presos a números de quantos morreram.
Bastava morrer um!
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Um! Bastava morrer um. Por isso é que eu estou dizendo que
essa equação... Não consigo trabalhar com ela. Foi no mesmo local? Foi fora do local? Quais são os
fatores?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o senhor que tem que responder isso para a gente!
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu estou estarrecido. Os senhores me desculpem, porque eu
estou estarrecido.
Olha só, foram perdidas 16 vidas na cidade. A imprensa noticiou que foram perdidas 16 vidas na
cidade. Aí, quantos meses depois? Sete meses depois, os senhores estão sendo informados sobre
isso por essa CPI? O senhor está tomando conhecimento agora?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O senhor não teve curiosidade? A Defesa Civil tem assessoria de
imprensa? Porque, por exemplo, quando a imprensa noticiou que fulano de tal morreu na enchente, o
que a Defesa Civil faz? Ela verifica se a pessoa morreu na enchente mesmo ou não. Ela dá uma
resposta para a sociedade. Eu estou estarrecido. Olha, eu não consigo, não consigo acreditar que os
senhores não saibam exatamente as condições em que morreram cada uma das 16 pessoas.
Vocês estão ofendendo a inteligência dos vereadores dessa Casa. Estão se comportando como dois
moleques, dois moleques. Se vocês não sabem se essas 16 pessoas morreram em função de
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enchente ou não até essa hora, vocês são as pessoas mais incompetentes que eu já vi na minha vida!
Vocês tinham que pedir demissão! Não podiam estar ocupando esses cargos.
Então, 16 pessoas perderam a vida e o senhor tem a coragem de me dizer aqui que o senhor, como
Subsecretário de Defesa Civil, não se preocupou em saber porque essas pessoas morreram, se
morreram em enchente ou não? Os senhores tinham que chegar aqui e dizer o seguinte: “Não, olha
só, não foram 16, não, foram 17; faltou um na lista da imprensa”, ou “Não, foram 16, não, foram 13;
esses outros três aqui morreram por outras causas”. O que os senhores não podem fazer é chegar
aqui, sete meses, seis meses depois desses óbitos, dizendo que não sabem se essas pessoas
morreram por causa de enchente ou não! Que não sabem! Eu não acredito! O senhor não sabe?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Sei.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O senhor não sabe?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não, eu estou dizendo...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Por quê? Dezesseis pessoas, por que elas morreram?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Soterramento.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Elas morreram por causa de soterramento? De enchente?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Inundação.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, não. Olha só. Não insistam, não insistam, por favor, em fingir
que ignoram as causas dessas mortes. Não insistam.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não, não é isso.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Isso é uma falta de respeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Edson...
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece... Só para não perder a página.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mentir para CPI é crime, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece esse documento? Foi sua secretaria que
fez? Plano de Ações Integradas.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tarcísio, desculpe, eu quero fazer uma pergunta direta. Eu quero
saber o seguinte: senhor subsecretário, a Subsecretaria de Defesa Civil produziu algum relatório
sobre os óbitos causados pelas enchentes e soterramentos no verão desse ano, janeiro, fevereiro,
março e abril? O senhor produziu? Eu perguntei para ele, senhor secretário. Eu perguntei para o
subsecretário. Senhor subsecretário...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Só estou segurando...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Por favor, devolva o microfone para ele. Devolva o microfone para
ele, por favor. Eu estou perguntando já. O senhor produziu algum relatório sobre os óbitos ocorridos
nas enchentes e soterramentos esse ano na cidade? Produziu algum relatório sobre isso?
Encaminhou para algum órgão, para a Secretaria ou para qualquer outro órgão? Lembre-se que o
senhor não pode mentir. O senhor não pode mentir. Estou sendo muito objetivo. A Subsecretaria de
Defesa Civil produziu algum relatório sobre os 16 óbitos, ou outro número, ocorridos nas enchentes
desse ano, ou soterramentos?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Nós produzimos todo relatório baseado em tudo. Morreram
tantos, crianças, isso, aquilo, todo esse material...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Então, era desrespeito mesmo, não é? Eles produziram relatório.
O secretário recebeu relatório?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não, eu estou dizendo, nós temos...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Relatório sobre os óbitos que eu estou perguntando, senhor
Subsecretário.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Subsecretário...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Porque vocês dois estão aqui alegando que não sabiam.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece isso?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Estão debochando da CPI como se estivessem recebendo uma
notícia nova. Se os senhores chegaram a produzir relatórios sobre essas notícias, está mais do que
constatada a total falta de respeito dos senhores ao responderem as perguntas nessa CPI e estou na
dúvida se não mentiram.
Produziu relatório sobre os óbitos?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os senhores produziram? Não produziram?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não. Óbitos especificamente? Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece esse documento?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor não conhece esse documento?
O senhor conhece, Coronel Amendola, esse documento? Pode abrir. Só não desmarque a página. O
senhor conhece esse documento?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não. Pessoalmente, este aqui, eu não
conheço.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor não conhece.
Senhor subsecretário, o senhor conhece esse documento?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, desmarcou, mas eu vou achar de novo. Não, não tem
problema. Só quero saber se o senhor conhece esse documento, esse plano?
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O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou perguntando se o senhor conhece?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Presidente, eu estou tentando ver qual
órgão elaborou isso aí.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois é. A gente também tentou. A gente também tentou. Eu
estou perguntando se o senhor conhece. Não conhece. É um documento, sim, coordenado...
O senhor pode falar no microfone, por favor, se o senhor conhece ou não.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não, não conheço.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse é um documento elaborado, sim, coordenado pelo COR
com a presença de várias secretarias. Neste documento, que é um documento oficial da Prefeitura,
chamado Plano de Ações Integradas, chuvas fortes e/ou prolongadas, um documento que parte do
que as pessoas chamam de Plano Verão, estabelece uma matriz de atividades e responsabilidades.
O senhor sabe de quem é a responsabilidade de contabilizar mortos e feridos? O senhor imagina?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Mortos e feridos?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, num momento de chuvas fortes.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Defesa Civil. Pode ser.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente está aqui discutindo, o coronel falando dessa
situação, e a gente está falando de responsabilidade. A responsabilidade é sua, é da sua
Subsecretaria. A gente está aqui, eu fiz uma pergunta há meia hora, na qual eu digo o número de
pessoas que morreram na chuva de fevereiro e abril e o Secretário da sua Subsecretaria responde
que ele precisa ver, etc., quando sua atribuição, Secretário da Subsecretaria, era o senhor me
informar e dizer: “Olha, não foram 16, foram 15, foram 20. A imprensa errou ao dizer isso”.
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Essa é uma função dos senhores. Isso é a demonstração de um exemplo. Isso não era uma pergunta.
Eu estava apenas citando o número. É só uma demonstração cabal de que os senhores, como
Secretário e Subsecretário... E aí eu quero dizer mais uma coisa: os técnicos, quando sentavam aqui,
sabiam. Os técnicos que estavam aqui sabiam. Acompanharam em cada lugar, vários deles, nos GTs
que foram feitos. Mas o que estamos discutindo aqui não é a capacidade dos técnicos, mas a decisão
política, qual é a responsabilidade política que a Prefeitura tem ou não tem ao colocar os cargos de
chefia onde se tem que planejar, coordenar, garantir gestão, garantir recursos. A isso não são os
técnicos que têm responder, são os senhores.
A gente tem aqui o Secretário de Ordem Pública que questiona quando um vereador, que está há
meses estudando, fala o número de mortos em função das chuvas e até agora continua dizendo: “Eu
tenho que ver se foi nas chuvas ou não”, quando era função dos senhores fazer isso sete meses
atrás. Isso é demais!
O nobre Vereador Paulo Pinheiro solicitou um aparte breve.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Rapidamente. Eu não sou membro da Comissão e por isso vou
pedir ao Presidente para que faça um pedido à Secretaria de Ordem Pública. No início aqui o Coronel
Amendola questionava o número de mortes: “Será que morreram disso mesmo? Será que morreram
de infarto?”.
Eu solicito, então, que a Comissão fizesse um pedido. Todos esses 16 mortos – se foram 16, a gente
vai saber agora – foram levados para o Instituto Médico Legal. Não houve nenhum médico que desse
o atestado de óbito? Os corpos foram necropsiados e saiu um atestado através do qual eles foram
enterrados. Seria fácil para eles nos informarem qual foi a causa mortis dos 16 ou mais mortos desse
momento. Morreram de quê? Algum morreu de morte clínica? É importante a gente saber porque
alguns podem não ter morrido devido à enchente. Algum deles morreu de infarto? Algum deles teve
um acidente vascular? Inclusive o infarto pode ter sido em função das chuvas.
O que é importante é saber qual foi a causa mortis desses 16, ou 15, ou 14, ou 19. Isso pode ser
mandado oficialmente para cá porque aí não haverá dúvidas porque ali estará escrito que eles
morreram no momento da enchente e também a causa mortis dessas pessoas.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas morreram durante as chuvas, em função do
alagamento e soterramento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E não é só a causa mortis que está no óbito, mas aquilo que
levou a..
Quero também chamar atenção porque mostrei ao senhor uma matéria e o senhor não fez
comentário, é que isso não está ocorrendo apenas na Babilônia, mas também em outras áreas da
cidade que historicamente já sofrem com alagamentos. E a gente sabe o quanto a população sofre e
a que riscos está exposta. Na Zona Norte, por exemplo, nós temos o rio Acari, que percorre vários
bairros e que traz uma série de transtornos e de riscos para a população. Pergunto: a Defesa Civil,
antes das chuvas, faz uma avaliação e um prognóstico daquilo que pode ocorrer nessas áreas que,
historicamente,

têm

alagamentos

e

podem

gerar

riscos

graves

para

a

população

e,

consequentemente, para a cidade como um todo?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Bem, como eu iniciei dizendo, a Defesa Civil é um sistema. Não é
isso? Então, a Defesa Civil, os órgãos que pertencem ao sistema de Defesa Civil, cada um tem a sua
atribuição. Para inundação é a Rio-Águas. A Defesa Civil atende a demanda. Agora, os órgãos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No caso de inundação, não é a Defesa Civil que tem que
pensar numa rota de fuga, num sistema de alerta?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – A Rio-Águas nos informa que aquela área tem probabilidade de
chuva e nós fazemos um plano específico para aquela área.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Onde está?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – É um plano que a gente quando tem...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Rota de fuga tem que saber agora, quando o tempo está
seco, para poder, na hora que alaga, saber para onde vai.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – A gente faz um levantamento, todo o levantamento…
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – No caso especifico que eu falei para o senhor, da Zona
Norte, no rio Acari nunca teve nenhuma sirene instalada lá, rota de fuga, por onde sai, por onde vem,
por onde vai. Vocês tem isso planejado? Então mandem para que a gente possa...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem só para o entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da
Misericórdia para deslizamento de encosta.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Difícil, porque a cidade inteira sofre com isso.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Essa parte desse levantamento de todas essas informações é
com o COR. É especifico para fazer.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tudo bem, o COR junta todas as proposições dos vários
órgãos da Prefeitura, mas a Defesa Civil tem a sua proposta. Deveria ter a sua avaliação de todos os
pontos que historicamente têm alagamento, enchentes, deslizamentos e fazer proposições que
facilitem a Defesa Civil no resgate, no acompanhamento, no encaminhamento junto a outros órgãos.
É isso que a gente quer. O que o Vereador diz aqui é que vocês só fizeram entorno do Maciço da
Tijuca. E onde está o do resto da cidade?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Você diz em termos de simulados?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – De propostas.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Sistema?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sistema de alarme, sistema de ponto de apoio, de rota de
fuga. Isso aqui o senhor conhece, não é? É o Plano de Contingência Verão da Defesa Civil. Tem aqui
também o Rio de Janeiro em busca da resiliência frente a chuvas fortes. É, por exemplo, função da
gestão, Secretário e Subsecretário, que este plano converse com os outros como, por exemplo, o
Plano Integrado que eu acabei de mencionar. Como a gente acabou de ver, o Plano Integrado,
certamente, teve um técnico da Defesa Civil – eu duvido que tenha sido feito à revelia. Deve ter tido,
não é? Mas o senhor não sabe quem foi nem sabia que o plano acontecia. E, aí, não conversa uma
coisa com a outra. O senhor sabe quantas páginas tem o Plano de Contingência?
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O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São 12. O senhor acha razoável um plano de contingência
com a diversidade – porque, depois, têm anexos – mas o Plano de Contingência da Cidade do Rio de
Janeiro... Perdão, agora, eu errei, e errei mesmo. Errei, tem 14 páginas, as considerações finais são na
página 14. Errei, e eu reconheço quando erro. Ah, me disseram aqui que o número de 12 é se tivesse
excluído o sumário, mas não vou excluir, não. São 14 páginas, aí têm os anexos que são listas,
estágios, etc. O senhor acha que, na complexidade da Cidade do Rio de Janeiro, um plano de
contingência... Vocês estão fazendo outro? Estão elaborando outro agora?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – É o COR.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, é o COR, mas o que o COR tem, o senhor não sabia que
existia?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Como?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que o COR tem, você não sabia que existia? O que o COR
está fazendo o senhor não sabia que existia, nunca tinha visto?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Especificamente, assim, o plano, eu lembrar dele...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é porque a sua Subsecretaria é fundamental, ela tem
funções enormes aqui.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Nós temos tudo isso catalogado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na verdade, era preciso ter... Gente, sinceramente, vou seguir
só para a gente poder entender. Depois, é isso. Vai ficar no relatório: os planos não se comunicam, as
coisas não acontecem etc.
Tenho algumas perguntas para o Secretário. Já vou chegar a elas. Mas a primeira tinha a ver com
essa, que era sobre a estrutura, onde está a Defesa Civil e onde não está. A gente continua sem
entender.

A2-1007

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Senhor Secretário e Senhor Subsecretário – podem decidir quem responde –, segundo dados
apresentados pelo TCM, o Programa 0302 – Proteção Civil do Cidadão – teve seu orçamento
progressivamente reduzido desde 2011, de cerca de R$ 5 milhões, valores atualizados, para R$ 1,3
milhão em 2019. Isso nos causa muita preocupação. Como se encontra a situação orçamentária da
Subsecretaria de Defesa Civil hoje?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Em uma visão macro, temos R$ 16.497.444 milhões. O
detalhamento do orçamento: pensão, investimento e custeio dá R$ 13 milhões de pessoal, mais ou
menos, quase R$ 14 milhões; R$ 1 milhão de investimentos, digo, R$ 1.000, só R$ 1.000 de
investimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Investimento é só uma janela orçamentária, é para não dizer
que não tem.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – E custeio, temos R$ 2 milhões e alguma coisa. Se o senhor quiser
detalhado ...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Tribunal de Contas já nos deu. Estou lhe dando os dados, a
não ser que o senhor questione esses dados. O programa 0302, que é o Programa Civil do Cidadão,
tinha uma verba, em 2011, de R$ 5 milhões em valores atualizados e veio caindo, caindo, caindo,
caindo até chegar a R$ 1,300 milhão agora.
Portanto, 1/4, não chega a 1/5 – não, R$ 5 milhões é um pouco mais de 1/5, perdão, pouco mais de 1/5
do que era em 2011. Por quê? Como o senhor explica isso? Isso não é um problema?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – É um programa, realmente. Agora, temos que ver todas as
nossas necessidades.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por exemplo.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Então, a gente consegue no gerenciamento. Agora, mesmo,
estamos com Defesa Civil Itinerante, já em função de tudo que aconteceu e que a gente tem de fazer.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que é o tudo que aconteceu?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Das enchentes, das inundações, porque temos um problema
muitíssimo sério, nosso, que é a inexistência da cultura prevencionista. Impressionante! A gente
passa dois, três dias dentro de uma comunidade, monta barracas, fala com todas as associações de
moradores, conversa, todo mundo recebe bem. Quando chega a hora do simulado, desce um menino,
chega lá embaixo: “Tudo bem? Eu vim para o simulado”. A gente anota. E fala assim: “Tem alguma
coisa? Tem algum presente? Tem alguma comida?”. Não. Aí, ninguém desce. Impressionante isso. E a
gente vai mostrando o caminho é esse, a gente sai por aqui, tem que fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos falar de simulado?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Vamos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já que ele abriu essa história. Depois, a gente volta para o
orçamento. Vamos lá.
O decreto que lista as atribuições da Defesa Civil aponta que a Subsecretaria é responsável por, entre
outras coisas, "realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil”. No depoimento do dia 30 de maio o Senhor Sérgio Carnes Ribeira da Silva
Filho afirmou que, desde 2011, foram realizados apenas três simulados por cada comunidade. Esse
era o dado apresentado.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Até?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desde 2011.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – 2011.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, oito anos em cada comunidade, três simulados,
apenas três. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá, a gente vai chegar com o número.
A resposta da Defesa Civil ao questionário que enviamos para a Prefeitura – enviamos um
questionário –, após as chuvas de abril, no entanto, aponta uma situação ainda pior: nas comunidades
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de Azevedo Lima, Bacia, Baiana, Joaquim de Queiróz, Juramento, Mineiros, Nova Brasília, Palmeiras,
Parque Alvorada, Parque Nova Maracá, Parque Silva Vale, Pretos Forros, Brício de Moraes, São Miguel
Arcanjo, Travessa Antonina, Unidos de Santa Tereza, Urubu, Vila Cruzeiro e Vila Matinha, portanto, 19
comunidades, só houve a realização de dois simulados desde 2011.
Então, tínhamos a resposta de três, num conjunto de 19 comunidades. Nós tivemos temos a
realização de apenas dois simulados desde 2011, certo?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Até 2019?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Até o momento em que vocês responderam, que foi 2019,
depois de abril, a data que está lá colocada. A mesma resposta afirma que no dia 20/12/2017 – está
aqui a resposta se os senhores quiserem confirmar – foram realizados simulados, ao mesmo tempo,
em todas as 103 comunidades. É o que está aí. Entretanto, essa informação nos soa de forma
estranha, em especial ao comparar com as medias de outras datas realizadas de simulados. Aí,
fomos atrás e vimos a matéria na Defesa Civil e esses 103 simulados são os chamados simulados de
mesa, aqueles em que vocês ligam para o líder comunitário, testam a sirene... Portanto, existem os
simulados presenciais e os de mesa, certo? Embora a resposta aí tenha misturado essa história toda.
A pergunta é a seguinte: a informação enviada pela Defesa Civil diz que foram realizadas apenas
cinco simulados presenciais desde o início da gestão Crivella. Não são cinco por comunidade, não. São
cinco simulados presenciais na Cidade toda. Nas palavras da própria matéria publicada no site da
Defesa Civil, o exercício testou a comunicação entre o órgão e as lideranças comunitárias. Não se
trata de um treinamento para que as pessoas sejam informadas e orientadas no que fazer em
situações de crise no simulado de mesa. Não há integração efetiva com a comunidade. O que vemos
é o seguinte: dos 341 treinamentos que a Defesa Civil informa ter realizado, 152 parecem se tratar de
acionamentos remotos em duas datas, 29/04/19 e 20/12/17.
Portanto, são importantes os simulados de mesa, não são irrelevantes, só que não podem ser
entendidos da mesma forma que um simulado presencial quando há orientação das pessoas,
envolvimento com a comunidade, e não é só na gestão atual não, viu Jairinho, na outra em que você
também foi líder. Desde 2012, as 103 comunidades tiveram, na prática, 84 simulados presenciais. De
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2012 até hoje, 84 na Cidade toda, e são 103 comunidades mapeadas. Dá menos de um presencial por
comunidade. Não nos espanta que as pessoas não saibam o que fazer durante as chuvas fortes. O
senhor acha que faz sentido do ponto de vista do treinamento das comunidades... Qual é, de fato, o
número de simulados que a gestão Crivella fez até agora, presencialmente?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – De cabeça, eu não sei. Posso delegar a palavra para...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É 09/04/16, não é nem 18 nem 19.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem que levar em consideração que o senhor chegou muito
recente, mas seus técnicos sabem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito recente, mas desde o início do Governo Crivella, não é?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. É por que lá no site não estava, mas ele está desde o
início. A nomeação dele é janeiro de 2017. É isso. É porque no site não está, mas fiz essa pergunta. O
secretário acha irrelevante que esteja no site a nomeação de quem é de verdade. O secretário disse
que é irrelevante.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Boa tarde, vereador. Meu nome é Sérgio Gomes, sou Coordenador de
Operações da Defesa Civil. Em relação aos simulados, começamos a realizar os simulados desde
2011. Realizamos mais de três simulados em todas as comunidades, nas 103. O que tem acontecido
ultimamente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não foi isso que vocês nos mandaram. A resposta oficial
que vocês mandaram foi essa. Você está falando uma coisa e o papel está falando outra. Essa
resposta está assinada pelo Secretário Amêndola. É a resposta oficial.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Nós já fizemos mais de três simulados em todas as 103 comunidades.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não é esse o dado que está no papel que vocês
mandaram para nós. Tem alguém errado. Ou você está falando um dado incorreto ou o papel está
incorreto.
Tudo bem. Você falou isso para a gente.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando veio no papel, veio outro dado. Por isso é que estou
perguntando ao secretário. O que vale: a sua fala ou o papel? Aí, eu pergunto para o secretário o que
vale. E é o secretário... É sua assinatura, Amendola? É porque a resposta é inteira. Isso aqui é uma
parte da resposta.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Eu posso dar uma olhada, por favor?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro que pode olhar o papel! Foi enviado. A gente pode
mandar. Não é um papel nosso; é um papel da Defesa Civil.
A gente fez a conta. A gente olhou. Tem, de fato, simulado, nas 103 comunidades, no mesmo dia, na
mesma hora, que é o simulado de mesa, que é importante. Na verdade, inclusive, curiosamente, no
lugar de ter os vários órgãos, só está a Defesa Civil, porque não tem integração, subsecretário!
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Vereador, eu estou avaliando aqui. Tem situações que são simulados
de mesa e são simulados presenciais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim! Claro! Nós contabilizamos.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Então, por exemplo, essa avaliação de quantitativo aqui, depois, a gente
pode ver quem foi que fez. Mas eu confirmo que, em todas as 103 comunidades, nós já fizemos mais
de três simulados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sérgio, mas o papel oficial que vocês mandaram é esse.
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O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Mas deixe-me explicar uma situação, até porque eu é que coordeno
esses simulados esse tempo todo. Hoje nós temos uma dificuldade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor, Sérgio, conclua.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Depois, eu vou sentar e ver o que está havendo direitinho. Mas eu
confirmo que, em todas as 103 comunidades, nós fizemos mais de três simulados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Presenciais?
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Presenciais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Presenciais?
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Presenciais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desde quando?
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Desde 2011.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, o problema é que “mais de três” podem ser 25 e
podem ser quatro.
O SR. SÉRGIO GOMES FILHO – Isso. Em comunidades, como o senhor falou aí...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, a gente fez a pergunta para saber exatamente onde está
sendo feito. Até porque, por exemplo, a vereadora estava aqui perguntando, para a gente saber em
que áreas acontecem.
Aí, o documento que vocês mandam, a gente – Juro! – só achou cinco simulados na gestão Crivella.
Só cinco presenciais. Cinco simulados na gestão Crivella, e não são cinco em cada comunidade, não.
Quero dizer cinco no total, na cidade inteira, nas 103! Se a gente recua para 2011, e pega o ex-governo
do Vereador Dr. Jairinho, o governo do Eduardo Paes, aí, a gente acha 84, das 103. Dá menos de um
por comunidade. Onde é que está o “mais de três”, se eu estou achando... Eu achei aqui... A gente leu o
nome das comunidades onde teve dois, não teve mais de três. Dois é menos de três.
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Então, numa boa, a gente precisa entender que o que fala tem que concordar com o que escreve,
porque senão é um problema. Porque, quando eu for mandar isso para o Ministério Público, a gente
vai dizer: ou teve simulado que não está documentado; ou teve simulado que está contabilizado, mas
não é simulado de verdade, por isso, no documento, não há; ou estão contabilizando as duas coisas
na mesma vez... Tem que ter uma explicação de por que o documento diz uma coisa e o técnico vem
aqui e diz outra. E, aí, como a oitiva é dos senhores, do secretário e do subsecretário, os senhores têm
algo a dizer sobre isso?
Não?! Vamos voltar para o orçamento.
Vereador Dr. Jairinho, gostaria de fazer uso da palavra para fazer alguma pergunta?
O SR. VEREADOR DR. JAIRINHO – Não. Não, senhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É defender o seu ex-governo ou seu atual governo?
O SR. VEREADOR DR. JAIRINHO – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá.
Deixe-me perguntar de orçamento, de estrutura.
Durante o depoimento do dia 30, os técnicos afirmaram que a Defesa Civil possui nove pick-ups e
cinco carros de passeio para atender a cidade. Os senhores consideram esse quantitativo razoável?
Ainda assim, no mesmo depoimento, para poder ler literalmente o que foi dito, em relação aos
carros, só para complementar: Quando há uma necessidade urgente, os órgãos, a gente pede, e a
Fazenda cedeu carros; a Guarda Municipal cedeu carros; outros órgãos cedem motoristas. Às vezes,
não tem motorista, e vem guarda nos auxiliar. Vem guarda nos auxiliar. Entendeu? A gente pede aos
órgãos e é sempre muito bem atendido. Então, durante, portanto, esse depoimento, foi apontado que
o quantitativo não é suficiente. Porque é isso, está precisando pedir carro emergencial, etc., e que a
Defesa Civil, em momento de crise, precisa pedir veículos, ou motoristas emprestados à Guarda
Municipal, à Secretaria de Fazenda e todos os órgãos. Os senhores consideram isso razoável?
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu poderia complementar? Porque um quantitativo de
veículos e de pessoal, na rotina, dá para você prever. Não dá para você imaginar o que vai precisar
em uma emergência. Mas dá para você se programar e desenhar essa possibilidade de necessitar de
um número maior de veículos. E onde você vai buscar e com quem você vai contar?
Então, isso já deveria ser uma coisa amarrada. Tipo “chuvas fortes”: está todo mundo de prontidão,
seja da Secretaria de Fazenda, seja da Comlurb, seja da Conservação, seja de onde for planejada a
requisição desses veículos e de motoristas. Não dá para, na hora das chuvas, pegar o telefone e dizer:
“Manda um carro para mim. Quantos carros você tem? Dá para mandar quantos motoristas?”.
Significa que a falta de motorista, em uma emergência, é porque não há um planejamento – e não é
do senhor, não. Eu não estou querendo massacrar a figura do Subsecretário. Isso é gestão da
Subsecretaria, da Secretaria, mas de Prefeitura como um todo. O COR deveria ter, também, esse
planejamento desenhado para os momentos de emergência. “Ah, onde?”: a Secretaria de Saúde tem.
Em que hospitais serão atendidos os pacientes “tais, tais e tais” no carnaval, nas chuvas? Onde a
gente vai pedir os veículos e os motoristas nos momentos de emergência?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – É por isso que nós falamos que é o sistema de... É um sistema.
Então, nós temos os representantes de cada secretaria, que têm consciência disso, que é um sistema.
Então, exemplo: Muzema. Foi o exemplo típico. Então, Secretaria mandou carro. O Exército mandou
carro. Mandou, não: nós pedimos dentro de uma estrutura organizacional. Então, qual é o tipo da
emergência? Com esse tipo de emergência, a gente tem um material específico.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Como nós voltamos para a questão orçamento, Vereadora
Rosa Fernandes, Presidente, eu queria deixar bem claro o seguinte: o senhor disse que, de 2011 para
cá, houve uma redução de R$ 5 milhões no orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, o Programa Proteção Civil Cidadão saiu de R$ 5 milhões
para R$ 1 milhão.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Para R$ 1 milhão. Então, só este ano, em 2019, houve uma
redução de R$ 1 milhão. Se, no ano passado, eram R$ 2,4 milhões, esse ano nós temos apenas R$ 1,4
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milhão. Então, além de os recursos já serem tão precários, ainda houve uma redução de R$ 1 milhão.
Eu acho que, como a Vereadora Rosa Fernandes colocou, é muito difícil trabalhar assim.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, foi dito pelo próprio Secretário: “Teremos outras
dificuldades e problemas na cidade”. Essa é uma das questões. A questão orçamentária, da não
aplicação nas prioridades da Cidade...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é, mas aí quando o pessoal é questionado, diz que não
falta pessoal, que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Está tudo muito mal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora, os técnicos, e eles estão aqui e eu queria fazer
isso, fazem milagre com poucos recursos.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E, portanto, só que o nosso problema, e é por isso que a
gente chama o Secretário e o Subsecretário aqui, que é quem tem responsabilidade, porque a gente
não pode, a gente não pode ficar vivendo esperando que os técnicos façam milagre com pouco
recurso. Ou a Prefeitura planeja e prepara a cidade, evita os desastres, evita as mortes e se planeja
para isso... E isso exige recurso. E aí o recurso não vai sair do esforço do técnico, tem que sair da
decisão política dos secretários que estão aqui presentes.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Por isso que a Vereadora Rosa Fernandes, desde o início,
colocou que esta CPI é propositiva, exatamente, para que a gente possa analisar e avaliar todas essas
questões, principalmente, a questão orçamentária. Porque milagres não existem.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria só registrar que essa Casa trabalhou durante três
meses propondo um orçamento e traçando prioridades. E dentre as prioridades, nós estabelecemos
Saúde; Geo-Rio, por conta das encostas; Rio Águas, por conta das drenagens; cuidados com a
conservação, que são cuidados com a cidade; e Assistência Social. Foram as prioridades estabelecidas
por esta Casa, feito orçamento destinando recursos para essas cinco áreas e, logo em seguida à
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aprovação do orçamento nesta Casa de Leis, foi desmontado todo o orçamento encaminhado à
Prefeitura.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tarcísio, eu só queria complementar dizendo o seguinte: o Senhor
Secretário falou uma coisa com a qual eu concordo plenamente. O senhor disse que não há
orçamento para excelência em todos os setores da administração. Eu concordo. Acho que um dos
problemas do Estado brasileiro não é ser grande, é ser pequeno e não ter orçamento suficiente para
cumprir suas missões. Agora, o que eu sinto falta, e isso, não adianta que a Câmara Municipal não
tem estrutura para fazer, é quando o senhor discute o orçamento que será enviado para a Câmara
Municipal. Eu vejo dois grandes problemas. O primeiro é que não há participação popular, não há
nenhum método de debate com a sociedade sobre o orçamento municipal. A outra questão é que é
nunca é feito o diagnóstico. Eu sei que não tem recursos para excelência. Mas quais seriam os
recursos para excelência? Seria interessante se a sociedade tivesse acesso com transparência a esse
tipo de debate, até para podermos decidir como vamos administrar a escassez de recursos. Porque,
se não há recursos suficientes para excelência, nós temos que definir prioridades. E me parece que,
por exemplo, a proteção da vida das pessoas em caso de enchentes e deslizamentos deveria ser uma
prioridade. Se não vai poder ter excelência em todos os serviços municipais, vamos debater isso com
transparência para garantirmos excelência pelo menos onde a vida das pessoas está em jogo como,
por exemplo, na Saúde, na Defesa Civil, na formação dos jovens a partir da educação. Acho que falta
transparência, nós temos um orçamento que, neste ano, é equivalente a R$ 4 mil por habitante na
Cidade. É evidente que você não consegue financiar um Estado de bem-estar social, plenitude do
funcionamento dos serviços públicos com R$ 4 mil por habitante. É insuficiente. Agora, precisamos
fazer esse debate com todo mundo, não pode ser a portas fechadas. Nós aprovamos um orçamento
aqui, o orçamento é todo autorizativo, não é impositivo. Depois, a Prefeitura define as prioridades de
forma pouco transparente. Isso não é uma novidade, isso é história da relação da Prefeitura com o
orçamento da Cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E quando a gente tentou aqui fazer uma emenda à LDO para
garantir maior facilidade de acesso da Prefeitura aos recursos da reserva de contingência em
momentos de crise, e a Defesa Civil seria claramente beneficiada nesse momento, o Prefeito mandou
vetar, vetou, e ainda orientou a derrubada do veto. Fica para ano que vem? Para os senhores
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poderem falar diretamente com o Prefeito Crivella? Que esse tipo de planejamento para a Cidade,
inclusive para que não faltem recursos em hora de crise, para isso existe um negócio chamado
reserva de contingência. Deveria existir para isso, mas ele existe na Prefeitura como uma conta
laranja. Você faz o contingenciamento, joga tudo lá para dentro. Aí na hora em que o orçamento
começa, começa a liberar. É assim que as Secretarias funcionam. E a reserva de contingência, que
deveria ser um dinheiro reservado no orçamento para um momento de emergência, não existe. Isso
é uma questão de gestão, de responsabilidade para evitar que as pessoas morram na hora da crise.
Esse tipo de coisa, por exemplo, quando a gente tentou aqui regulamentar, o Prefeito vetou, orientou
a derrubada do veto, não está na LDO. Tomara que venha na LDO do ano que vem ou que ele possa
fazer ainda alguma coisa para garantir. Inclusive a gente dizia que esse acesso deveria ser imediato
para, em momento de crise, da reserva de contingência. Isso, por exemplo, foi vetado. Essa é a
questão da responsabilidade política.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Presidente, eu queria só aprender uma
coisa, levar uma informação em função da colocação do senhor. A quem caberia provocar ou instituir
esse orçamento participativo, que eu acho que é muito importante?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele já é lei. Ele já é lei. Só que ele deveria executar de forma
tal, é o Executivo. O senhor sabe que tem uma coisa importante chamada Plano, que é o plano que
vem antes do… Não, mas antes do Plano Plurianual tem aquele Plano de Metas. Tem o Plano de
Metas, foi algo instituído na Prefeitura, é lei. A gente teve Debate Público aqui sobre isso na Câmara, e
a Prefeitura nunca veio apresentar isso aqui. Ela apresentou, fez uma coisa ou outra, e acabou, nunca
veio apresentar ou discutir isso aqui com ninguém, nem na Câmara. Mas eu queria fazer, para
inclusive poder… Porque a gente tem perguntas…perguntas específicas para a Secretaria de Saúde e
eu ainda queria fazer pelo menos mais uma sequência de perguntas para a Defesa Civil, mas queria
fazer um pequeno intervalo aqui para falar especificamente sobre saúde.
Secretária, qual o papel que a Secretaria compreende ter na política de mitigação dos impactos das
chuvas, especialmente no que diz respeito a atendimento aos atingidos. Vou fazer as perguntas em
sequência e a senhora pode escolher por onde encaminhar as respostas.
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Na experiência da Secretaria, existe correlação entre a incidência de chuvas fortes e o aumento da
notificação de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado? Há essa correlação que
normalmente fazemos no senso comum? A Fiocruz, por exemplo, aponta para isso. A experiência da
Secretaria aponta que isso tem acontecido? A Secretaria possui alguma estimativa de recursos
mobilizados no atendimento às vítimas das chuvas? Há alguma estimativa de recursos para isso,
quanto foi gasto, quantas pessoas precisaram ser internadas em decorrência das chuvas de fevereiro
e abril? Qual o protocolo da Secretaria para o atendimento aos atingidos pelas chuvas?
É um conjunto de perguntas para orientar uma pergunta geral sobre qual o papel que a Secretaria de
Saúde tem num momento de temporal, chuvas fortes, deslizamentos e alagamentos.
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Vou começar pela última, que é uma
oportunidade de registrar aqui o papel da Secretaria Municipal de Saúde. O nosso papel, vereadores, é
no atendimento hospitalar. A Secretaria de Saúde não atende no local do acidente, esse papel é
conduzido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma diretoria
específica para isso.
Quando o Rio entra em estágio de atenção, eu e vários pontos focais da saúde somos imediatamente
avisados. A gente tem uma escala de assessores que vão para o COR. Se esse evento se estende e
agrava e a gente entra em estado de crise, quem vai para lá sou eu e, de lá, a gente comanda.
Enquanto isso, na atenção primária, por exemplo, se ocorre o evento num período em que as clínicas
estão abertas, elas automaticamente são pontos de apoio para os moradores das comunidades,
como aconteceu, por exemplo, no desabamento no Muzema. Foi na Clínica da Família que aqueles
servidores foram os primeiros a chegar e foram eles que, inclusive, disponibilizaram materiais para
atendimento ao bombeiro e selecionaram pessoas que precisavam de uma atenção mais urgente.
Quero lembrar que nesses eventos muitas pessoas são socorridas por pessoas que estão ali. Há uma
dificuldade local, muitas vezes, para a viatura dos Bombeiros chegar, para o helicóptero pousar.
Então, essa ajuda no território é muito importante.
Todos os nossos hospitais estão preparados para eventos de múltiplas vítimas, seja em decorrência
de uma chuva, de um acidente de trânsito, ou como aconteceu com aqueles meninos no Ninho do

A2-1019

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Urubu. Para isso, nós fazemos a estruturação dessas unidades desde, no mínimo, uma vez por mês,
testar os geradores de emergência dos hospitais, além de todos os equipamentos. As nossas
unidades de emergência possuem uma sala de trauma, que é um setor específico na entrada em que
a gente consegue, inclusive, fazer procedimento cirúrgico, se for necessário.
Essas equipes também são todas treinadas. A cidade é dividida em polos de excelência –
neurocirurgia, cirurgia vascular – e o Corpo de Bombeiros entra em contato com a Central de
Regulação. Daí a importância de ter um assessor no COR, isso facilita muito. Direcionamos essas
ambulâncias de acordo com o número de vítimas para as nossas unidades. Normalmente, esse
direcionamento é georeferenciado aos hospitais que estão na área da ocorrência, mas a gente aciona
as outras unidades se for necessário. Internamente, todo hospital tem um plano de emergência. O
diretor é avisado, as equipes ficam na unidade, ninguém mais sai. Se necessário, a gente chama
colegas que estejam na rua. A gente está preparado para isso em qualquer momento do dia e, de
outra forma especial, nos grandes eventos da cidade, Carnaval, Réveillon, onde a gente tem
estruturas altamente resolutivas, especificamente no Sambódromo, em que se tem pessoas de todas
as situações de saúde e de idade, a taxa de remoção, ou seja, o que a gente não consegue resolver ali,
chega a 7% ou 8% no máximo. Menos, 3% ou 4%. Depende do dia.
Tivemos um evento em 2017, um acidente grande com múltiplas vítimas, e ainda no local elas foram
rapidamente atendidas e transferidas. A gente não teve
uma dificuldade.
Não há orçamento específico para isso, porque está no escopo, embutido no nosso planejamento. O
que acontece é que a gente, eventualmente, no planejamento dos equipamentos, como a gente fez
agora em questão dos tomógrafos, provê as unidades para diminuir essa questão de deslocamento
de ambulância.
Então, isso é importante.
Do ponto de vista das doenças agravadas pelas chuvas, isso é sabido que, claro, esses períodos... Não
e à toa que nós temos as sazonalidades das doenças. As chuvas agravam doenças específicas.
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Aqui, na nossa Cidade do Rio, nós sofremos com as arboviroses. Por exemplo, a gente fala de dengue,
chikungunya, zika... São doenças agravadas, que, infelizmente, a gente não tem uma vacina. Isso é
uma coisa comum. Quando tem algum evento, as pessoas acionam a gente em busca de vacina, mas,
infelizmente, não são doenças evitáveis ainda por vacina. Dependem muito do nosso papel enquanto
orientador da população, de não ter os focos que podem proporcionar reprodução de larvas de
mosquitos em casa, enfim.
Então, sem dúvida, qualquer evento de chuva na Cidade do Rio, principalmente se ele for prolongado,
pode determinar situações de saúde que merecem o nosso controle. Esse controle já acontece
diuturnamente nas comunidades através da atenção primária. E, depois de uma chuva, a gente vê
casos isolados, porque, por exemplo, conjuntivite é uma doença de controle se for um surto de
conjuntivite. Se não for um surto, não é uma doença de controle.
Então, a gente procura e tem esse mapeamento na Cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, das
pessoas que estão acamadas. A gente conhece essas pessoas. Podem ter qualquer dificuldade de sair
de lá...
Então, o papel da Saúde é esse: sempre hospitalar e, na atenção primária, o que possa fazer no
território – seja antes ou depois.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas existe, por parte da Prefeitura, nessa última parte... Bom,
primeiro eu queria agradecer a sua resposta, e não só falar isso, como também agradecer nos
grupos de trabalho – a gente circulou nas comunidades – que os agentes comunitários de saúde
foram peças fundamentais, né? Porque, na prática, eles ajudavam, inclusive, a guiar e a saber aonde é
que vai e aonde é não vai, a serem reconhecidos em situações de problemas de segurança. “Não, ó,
aqui tá vindo a galera”. É agente comunitário de saúde que já tem algum nível de conhecimento.
E o quanto é importante para o debate que nós fizemos aqui sobre a construção de uma política, da
construção de agentes comunitários de Defesa Civil, obviamente num número menor, não é a
mesma coisa, mas como uma política mais ampla do ponto de vista do fortalecimento da Defesa Civil
nesse ponto de vista.
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Mas existe algum estudo da Prefeitura sobre como é que tem sido no Rio de Janeiro? Por exemplo,
agora, depois das chuvas de fevereiro e abril, foi possível para a Prefeitura olhar as estatísticas de
leptospirose, de doenças que estão relacionadas à situação da falta de saneamento. É o problema da
coisa, por exemplo, da água, problema da drenagem. Água da chuva que se mistura com água do
esgoto e, portanto, tem relação com o saneamento, isso alaga, as pessoas acabam andando dentro
daquela água que está contaminada.
A leptospirose é a mais famosa. Eu me lembro das chuvas lá em Petrópolis, na minha infância, que
eram uma das preocupações dos meus pais quando, por acaso, voltando da escola, tinha que andar
na rua alagada, lá, naquela história: “Ah! A leptospirose. O que faz? Não sei o quê...”. Mas também
hepatite e uma série de outras doenças.
Vocês têm algum estudo que acompanhe isso, para que a gente possa pensar em ações de
prevenção a essa situação depois, que possam ser pensadas e que possam orientar, também, a
política de saneamento da Cidade?
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Sim, sim. Até porque são doenças, muitas vezes,
de notificação compulsória.
Então, falando da leptospirose, que o senhor elegeu, eu vou dar o total: em 2009, nós tivemos 81
casos de leptospirose na Cidade do Rio. Em 2011 foram 59. Em 2013 foram 55. Foram 36 em 2015.
Foram 53 em 2018.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, 2019...
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Foram 52 em 2019, até agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, não teve relação.
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – A gente não percebe nenhum pico em questão...
E as arboviroses também. Como a gente tem circulação de vírus diferentes, às vezes um aumento de
casos de dengue não significa que foi uma situação, mas, sim, de acometimento das pessoas, tendo
em vista um vírus novo que as pessoas não eram resistentes.
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Então, a gente não observa uma causa direta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nenhuma...
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Mas atribui-se uma sazonalidade a certas
ocorrências, sem dúvida nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já é falta natural de saneamento em alguns casos...
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Ou questões...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, no caso, a nossa preocupação é a resposta se existe
alguma doença que a Prefeitura tenha localizado e que ela tem uma correlação com a questão das
chuvas.
A SRA. SECRETÁRIA ANA BEATRIZ BUSCH ARAÚJO – Não, e os aumentos geralmente são doenças
que eram novas, como aconteceu com a Zika, com a Chikungunya. Aí, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu queria voltar agora para a pergunta com relação à Defesa
Civil, Secretário e Subsecretário. De qualquer forma, está aberto, Rosa, Cinco, Teresa e Leonel.
Queria registrar a presença do nobre Vereador Leonel Brizola. Às vezes eu me esqueço de fazer isso.
Registro a presença do Vereador Leonel Brizola Neto. Já é de casa.
Mas eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do acontecido no Morro da Babilônia e a questão
do sistema de alerta, do sistema de sirenes. Vou fazer a leitura com calma, para que os dados fiquem
claros, Secretário, e para que eu possa não cometer erros aqui nos dados etc.
Logo após as chuvas de abril, enviamos à Prefeitura um questionário com diversas perguntas. Entre
elas, perguntávamos por que as sirenes do Morro da Babilônia não tocaram. No Morro da Babilônia,
três pessoas, Doralice Nascimento, de 58 anos, Gerlaine Nascimento, de 51 anos e Gilson Serra
Cerqueira, de 42 anos, morreram soterrados num deslizamento. O questionário, inclusive, está aqui e
tem cópia. A resposta à pergunta foi feita pela Defesa Civil, que afirmou que o acionamento não foi
feito, uma vez que o parâmetro mínimo de 40 mm em uma hora não havia sido atingido no
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pluviômetro denominado Chapéu Mangueira 1, ficando os índices registrados em 36,8 mm em uma
hora, portanto, abaixo do que era para ser feito.
Foi essa a resposta que a Prefeitura e a Defesa Civil deram à imprensa naquela época. Como prova
desse dado, a Defesa Civil enviou uma captura de tela do sistema Web Sirene, que registrava os
valores de índices pluviométricos entre 17h45 e 19 horas. Está aqui, inclusive. Esta aí o pluviômetro?
A captura de tela é essa aqui. Ela está registrando entre 17h45 e 19 horas, que deve ser esse último
aqui. A resolução não está boa, mas dava para ler que eram 36,8 mm em uma hora.
Embora não sejamos – e não somos mesmo – especialistas em chuvas, achamos a resposta estranha
e fomos investigar os dados pluviométricos para o dia. Não conseguimos encontrar os dados para o
pluviômetro Chapéu Mangueira 1 em nenhum sistema online, mas encontramos os dados para o
pluviômetro Urca, do Sistema Alerta Rio. Como o senhor sabe, são sistemas diferentes. Tem o
Sistema Alarme e o Sistema Alerta.
O pluviômetro Urca, que está muito próximo ali do Chapéu Mangueira, indicava diferente. Isso nos
levou a elaborar um relatório preliminar, que já foi apresentado em sessão desta CPI. Dessa análise,
descobrimos que, de acordo com os dados desse pluviômetro Urca, as sirenes deveriam ter sido
acionadas no dia 8 de abril exatamente às 19h15. Então, notem: a resposta que a gente recebeu do
pluviômetro do Chapéu Mangueira parava às 19 horas. Se eu usasse o outro pluviômetro, que é o da
Urca, 19h15, que é quando eu não tenho o dado do pluviômetro do Chapéu Mangueira, deveriam ter
sido acionadas as sirenes.
Mas vou continuar. O índice pluviométrico atingiu 44,2 mm em uma hora e posteriormente as sirenes
deveriam ter sido acionadas de novo às 22 horas, quando o índice voltou a atingir patamares
superiores ao critério, chegando a 54 mm em uma hora.
Quando indagados sobre essa situação no depoimento do dia 30 de maio, em que os técnicos
estiveram aqui, os técnicos responderam reafirmando que no Chapéu Mangueira, lá no Babilônia, no
pluviômetro do Chapéu Mangueira, naquela localidade, o parâmetro não tinha sido atingido e
apontaram que a diferença dos índices pluviométricos poderia ser resultado de uma nuvem
concentrada na Urca. Poderia ter sido uma nuvem concentrada na Urca.
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Ainda no depoimento, nesse caso até aqui o Senhor Sergio Gomes Filho afirmou que, caso o
pluviômetro do Chapéu Mangueira 1 estivesse fora do ar, a Defesa Civil buscaria os dados do
pluviômetro mais próximo – nesse caso, o da Urca, e foi o que a gente buscou – para fazer
parametrização da sirene. Eu tenho aqui a taquigrafia, se os senhores quiserem ver, desse
depoimento.
Durante o depoimento ainda, solicitamos os dados do pluviômetro Chapéu Mangueira 1, por ofício,
que foi entregue ao Senhor Leandro Viana Chagas. Embora o ofício até hoje, 105 dias depois, não
tenha sido respondido pela Defesa Civil, também fizemos a mesma solicitação de dados à Fundação
Instituto Geotécnica (Geo-Rio), que é a responsável pela manutenção dos pluviômetros.
A informação que recebemos da Geo-Rio comprova que, na realidade, o pluviômetro Chapéu
Mangueira 1 desligou e ficou inoperante entre 19h15 do dia 8 de abril e 2 horas da manhã do dia 9 de
abril. Está aqui o documento com cópia para todo mundo. Esse pedaço que está aqui marcado em
laranja. É o que comprova que o pluviômetro Chapéu Mangueira 1 ficou desligado. E esta é uma
informação que não foi dada pelos senhores. Mas foi dada pela Geo-Rio. Entre 19h15 do dia 8 de abril
e 2 horas da manhã do dia 9. Ou seja, esse pluviômetro Chapéu Mangueira 1 não enviou nenhuma
informação durante o período das chuvas fortes, dessas chuvas. Essa informação é condizente com o
relatório de operacionalidade do sistema enviado à CPI pela Geo-Rio. Mais um documento que aponta
que o pluviômetro Chapéu Mangueira 1 deixou de enviar 28 registros ao sistema. Ele envia a cada 15
minutos. Ele deixou de registrar, de enviar 28 registros exatamente no período de deslizamento que
causou as três mortes.
As matérias jornalísticas sobre o deslizamento apontam que o mesmo aconteceu durante a
madrugada, entre o dia 8 e o dia 9 de abril. Segundo o pluviômetro Urca, o mesmo, é o deslizamento,
teriam acontecido durante a madrugada. Segundo o pluviômetro Urca, o acionamento deveria ter
sido realizado às 19 horas e, depois, às 22 horas. Nós estamos fazendo, falando de três vidas que
poderiam, talvez... Porque ninguém tem como ter certeza se as pessoas deixariam o seu imóvel por
causa da sirene. Isso não há como ter certeza. Mas, por outro lado, a Prefeitura tem que trabalhar
com a perspectiva de que ela tem que avisar. É o seu dever avisar.

A2-1025

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Então, pergunto diante disso. Precisamos saber qual é a posição do senhor Subsecretário e do senhor
Secretário responsáveis sobre esses fatos. Por que na resposta enviada a esta CPI a Subsecretaria de
Defesa Civil omitiu o fato do sistema do Chapéu Mangueira 1 estar desligado? E deu a entender que a
sirene só não foi assinada porque os critérios não tinham sido atingidos. Dois: por que um sistema,
que é exatamente mais crítico durante o período de chuvas, para de funcionar exatamente durante as
chuvas fortes? Os senhores consideram isso razoável? Se a Seop tivesse cumprido sua função,
saberia que esses moradores estavam nessas condições.
A minha pergunta é: vocês têm alguma explicação a dar sobre essa situação? Ou seja, existe um
parâmetro. O pluviômetro está lá. Ele desligou. O critério e o parâmetro dizem que, então, tem que
pegar o mais perto. O mais perto diz que a sirene tinha que ter sido tocada às 19h15 e às 22 horas. E
não foi. E a gente não tem a explicação por parte da Defesa Civil sobre isso. Três pessoas morreram.
Qual é a explicação? Nesse dia, nessa noite. Elas não ouviram a sirene? Porque a sirene não foi
tocada. E a sirene não foi tocada por quê? Se o senhor passar, eu só queria saber. O senhor tem
explicação? Se o senhor disser que não tem, eu passo para eles.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não. Pode passar para eles.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou perguntando ao senhor. O senhor tem explicação?
Porque o senhor é o depoente.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não tenho. Não, eu sei. Não tenho explicação para esse caso
específico, por que aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E tem explicação por que o ofício não foi respondido? Ele
tem 105 dias de enviado. Foi entregue em mãos. Foi entregue em mãos ao senhor. A gente reenviou
agora, mas ele foi entregue em mãos. Eu li até o nome da pessoa que recebeu: Leandro Viana Chave.
Não é funcionário? Ele recebeu há 105 dias. Está aqui assinado o ofício. O senhor tem por que não
respondeu esse ofício? Tá. E também não tem explicação. Se algum técnico puder, o senhor pode
passar para ele. Mas só porque o senhor não tem.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Boa tarde. Esclarecendo a pergunta do senhor, queria colocar que nós
trabalhamos efetivamente com os parâmetros que são apresentados pelo sistema. Qualquer
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possibilidade, como o senhor colocou, fora desses parâmetros, realmente tem que ser visto com a
Geo-Rio, que é a detentora do contrato de manutenção e de operação do sistema de alerta e alarme.
Nós, Defesa Civil, treinamos a comunidade e operamos o sistema, enviando as mensagens e os
outros alertas que têm que ser enviados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor Sergio Gomes responde o seguinte, quando eu
falava sobre essa questão do do dia 30/05, falando sobre o pluviômetro da Urca: “Esse é do
Alerta-Rio. Então, esse aqui é aquele que comentei com o senhor. Temos 33 pluviômetros espalhados
pelo Município do Rio de Janeiro e temos os pluviômetros instalados na comunidade. Esse é um
parâmetro. Se o pluviômetro da Babilônia não tivesse, a gente não tivesse informação dele, a gente
pegaria o mais próximo”.
Aí, eu pergunto: provavelmente seria o da Urca, nesse caso, não é? E o Senhor Sérgio Gomes
responde: “Isso.”.
Então, por que agora a resposta é diferente?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Eu não participei da outra atividade da CPI. Estou respondendo à pergunta
do senhor agora. Nós operamos o sistema. Qualquer evento fora esse, deve ser verificado junto à
empresa contratada que executa a manutenção ou a...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De quem é a responsabilidade por acionar a sirene no Morro
da Babilônia?
O SR. RODRIGO BISSOLI – A Defesa Civil operacionaliza o sistema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, de quem é a responsabilidade de acionar a sirene, de
determinar o acionamento da sirene?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Na medida em que os índices são atingidos e passados para a gente via
sistema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os índices foram atingidos no Morro da Babilônia?
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O SR. RODRIGO BISSOLI – Segundo o relatório, não foi atingido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Eu preciso que o senhor saiba neste momento que mentir à
CPI é crime de falso testemunho, já que não li para o senhor, mas li para os quatro que são
depoentes e, caso necessário, o senhor será chamado novamente. É preciso que as coisas fiquem
claras.
Nós enviamos uma pergunta, por ofício, e vocês mandaram um print de tela até às 7:00 horas, mas
não informaram a esta CPI que depois de 07:15h aquele pluviômetro estava desligado. Por que não
informaram?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Exatamente, como coloquei para o senhor, nós operacionalizamos o
sistema e qualquer informação – fora o print de tela que nós temos acesso – deve ser solicitado,
como o ofício que me chegou esta semana...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas aí é o primeiro. Eu estou falando, Rodrigo, do
primeiro, aquele lá atrás. Vocês já responderam. Nós perguntamos: “Por que a sirene não foi
acionada?”. Vocês responderam: “Não atingiu”. Enviam, então, para a gente a informação só até às 7
horas.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Sim, exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - No dia 30/05, eu perguntei: “Mas, e depois?”. Vocês
responderam: “Não sabemos.”. O problema é que vocês sabiam. Está aqui. A esse aqui que a Geo-Rio
entrega, vocês também têm acesso. Vocês sabiam que o pluviômetro estava desligado.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Não, eu não tenho acesso a essa informação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É claro que tem acesso. Vocês mandaram o print de tela.
O SR. RODRIGO BISSOLI – O print de tela é diferente do relatório que o senhor tem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas e se abrir a web sirene agora, o que estará escrito?
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O SR. RODRIGO BISSOLI – É a informação do momento. Eu não tenho essa informação agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Mas você tinha o print de tela até às 7 horas. Você só tinha
até às 7 horas, não tinha até às 7:15 h?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Eu não sei qual foi a pergunta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A pergunta foi: por que a sirene não foi acionada? O senhor
me manda como prova para dizer que o índice não foi atingido, algo que não respondia, porque a
chuva forte aconteceu após às 7 horas. O senhor só me enviou até às 7 horas. Por que só me enviou
até às 7 horas?
O SR. RODRIGO BISSOLI – O índice foi atingido...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não foi atingido.
O SR. RODRIGO BISSOLI - Não. O índice foi informado para o senhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não foi. Eu vou repetir. Às 7 horas da noite, o
pluviômetro da Urca não havia atingido também. Certo?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Não sei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não tinha. A gente fez esse teste! É claro que o índice
não foi atingido até às 7 horas. O problema é que aqui tem um duplo combinado. Na Urca, a gente
não perguntou se funcionou até às 7 horas. A gente perguntou por que não foi acionado. O senhor
respondeu: “Porque o índice não foi atingido.”.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Certo. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como é que o senhor me prova que o índice não foi atingido?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Pela tela que fica para a gente no sistema.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só até às 19 horas. Portanto, a única coisa que o senhor me
provou foi que o índice não foi atingido até às 19 horas.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Se o senhor precisar, depois desse horário, o senhor encaminha um ofício e
nós vamos responder.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Não, você não entendeu. Essa pergunta eu fiz lá atrás, dando
a oportunidade para o senhor me dizer...
O SR. RODRIGO BISSOLI – Eu, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para a Defesa Civil me dizer, e eu não sei quem é o
responsável por construir essa resposta, para dizer: o índice... Porque a resposta correta seria: o
índice não foi atingido até às 19 horas, e a partir de 19:15 h ele desligou. Eu não sei.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Essa é a resposta que o senhor gostaria. Se o senhor precisa de mais
informações, envia o ofício e nós vamos responder.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Rodrigo, eu estou fazendo aqui, agora.
O SR. RODRIGO BISSOLI - Eu não tenho a tela do sistema agora. Eu não tenho essa informação
agora...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu que te dei cópia do sistema e posso dar a você a tela.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Por isso que o ofício que o senhor enviou, e que eu recebi esta semana, será
encaminhado para resposta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há 105 dias, Rodrigo. Há 105 dias. Desculpe-me, eu vou pedir
para voltar. Eu quero dizer o seguinte: eu quero só que o senhor me diga a seguinte situação: ao ser
perguntado por que a sirene não foi acionada, qual é a resposta hoje da Defesa Civil?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Para a Defesa Civil, o índice não foi atingido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não foi atingido... Com base em que o senhor afirma isso?
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O SR. RODRIGO BISSOLI – Com base na tela do Sistema de Alerta e Alarme que fica para o operador.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o senhor sabe até que horário o índice não foi atingido
nessa tela?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Até o horário que foi colocado no relatório.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, olha só, eu estou fazendo a pergunta agora.
O SR. RODRIGO BISSOLI – Não sei informar ao senhor os horários e os índices de 8 de abril.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A pergunta é outra: por que a Defesa Civil me respondeu só
até as 7 horas da noite?
O SR. RODRIGO BISSOLI – Não sei informar ao senhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado. Agora, podemos passar para cá.
Eu quero descrever ao Senhor Secretário Amendola, ao Senhor Subsecretário, essa situação que a
gente está vivendo aqui, nota?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presidente Tarcísio Motta, só uma questão, por favor. Eu fiquei um
tanto quanto incomodado com essa polêmica sobre a data do ofício, não é? Lembrar a
responsabilidade: a gente está dizendo que enviou o ofício há 105 dias. Aí, o servidor público fica aqui
ignorando essa informação e repetindo que recebeu há uma semana. Isso não é mentir para a CPI? O
servidor não está mentindo para a CPI?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou considerando que ele, Vereador Renato Cinco, está
dizendo que recebeu a retificação do ofício há uma semana, mas sequer trouxe a resposta hoje. Teve
uma semana na retificação.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Nós perguntamos há 105 dias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente te mandou uma cópia há 105 dias. A gente não te
deu mais 15 dias úteis. A gente não deu mais 15 dias úteis. Nós enviamos a cópia, que dizia: “não
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recebemos a resposta desse ofício de 105 dias atrás”. Há 105 dias, nós demos 15 dias úteis. É uma
questão, Rodrigo. Sério, se é você que vai assumir a responsabilidade por dar a resposta hoje, eu não
sei, porque eu quero perguntar ao Subsecretário. Eu quero dizer ao Subsecretário a seguinte questão:
a sua Subsecretaria não respondeu a um ofício de um assunto absolutamente sensível para esta CPI.
Aí, nós corremos atrás por outros órgãos que nos responderam, e a resposta expõe a Subsecretaria
do senhor.
E eu quero dizer o motivo pelo qual ocorreu. Primeiro, porque ao ser perguntado, responde num
horário que não interessava, já que a chuva mais forte foi depois. Poderia até ter começado a
informar às 17h 45 e ter ido até às 3 horas da manhã, não tem problema. Segundo, a Subsecretaria
do senhor e do Senhor Paulo Amendola, a Subsecretaria de Defesa Civil, se ela tinha acesso à tela até
às 19 horas, ela tinha acesso até posterior – mas não informou uma informação decisiva. Omitiu
informações desta CPI. Omitiu! Qual informação? A de que o pluviômetro Chapéu Mangueira estava
desligado. Porque se essa informação tivesse sido dada, nós diríamos: “E qual é o parâmetro agora?”.
Qual é o protocolo quando, por uma questão do destino, alguma questão que a gente não sabe qual
é, ou falta de manutenção, uma pedra caiu em cima do pluviômetro... Ou sei lá o que é... Qual é
parâmetro que a Prefeitura precisa ter quando isso acontece? Aí, eu fiz essa pergunta, e a resposta
foi essa aqui: porque agora está valendo o que fala, e não o que está escrito – na hora que fala. Disse
assim: “Nós pegaríamos o pluviômetro próximo, mais próximo”. Aí, quando a gente pega o
pluviômetro mais próximo, os índices foram atingidos. Agora tem um problema: então, o protocolo
não era esse? Então, houve mentira no dia 30 de maio? Mas tudo bem, então, vamos levantando
informação. Mas, eu quero saber: o protocolo não era esse? Por que não era? Por que não
mandaram, por que omitiram informação?
Terceiro, está vendo, Secretário, três pessoas morreram. A responsabilidade pode ter sido da
Prefeitura, que não acionou, não operou um sistema existente, porque a responsabilidade da
Prefeitura em outros lugares é que o sistema não existe. Nesse sistema existe. Existe neste lugar.
Tem parâmetro, tem protocolo, e há suspeitas de que a Prefeitura não fez algo que era sua
competência, que era acionar a sirene para pelo menos dar a chance do morador saber que corria
risco e sair de casa. Ele podia, ao final, e nós sabemos disso, não sair. Certo? Ele podia não ter
condição de sair, ele podia não sair, mas a grande questão é: se o sistema de alarme existe para
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alguma coisa é para alertar que as casas daquelas pessoas podem cair, que pode haver um
desabamento.
Isso é um dever da Prefeitura e um direito daquele cidadão que está morando ali, foram recursos
públicos que fizeram. Nesse caso, a Prefeitura não acionou e está dizendo que não chegou o
parâmetro, que depois foi mudado. Depois mudou o parâmetro, isso faz parte, a gente aprende com
os erros e pode ter sido um erro pontual. Eu não estou querendo culpar ninguém individualmente
pela morte de três pessoas. Pode ter um erro pontual, mas o problema é que a gente não está tendo
clareza, boa vontade na hora da resposta das perguntas para assumir os erros, para que a gente
possa fazer. Quando a gente começa a omitir informação, não assumir os problemas, a dar resposta
de um jeito, depois muda a resposta, a falar uma coisa e o papel dizer outra... Aí, as suspeitas
aparecem.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Nobre Vereador Tarcísio, só para complementar, vou lembrar o
seguinte: na medida em que é instalada uma sirene, gera-se a expectativa na população de que ela
está segura enquanto aquela sirene não tocar. Se você tem uma comunidade que não tem sirene, é
natural que os moradores fiquem mais preocupados em observar, eles mesmos, o desenvolvimento
das chuvas. Na medida em que o Poder Público chega lá e fala: “Olha, colocamos uma sirene aqui”,
você está dizendo para a pessoa que “olha, a sirene não tocou, eu posso continuar dormindo aqui na
minha casa, porque a sirene não tocou”.
Então, há uma responsabilidade grande quando se coloca um sistema de alarme. Um sistema de
alarme gerou expectativa para as pessoas e ele precisa funcionar. Caso contrário, a não utilização
desse sistema de alarme pode fazer com que as pessoas estejam numa vigília menor do que
estariam se o sistema não existisse.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os senhores têm alguma coisa a dizer sobre esse caso
especifico? Sabiam dele, fizeram algum estudo sobre ele? Tem alguma explicação a dar a essa CPI?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Meu Presidente, falando especificamente
do fato, isso compete à Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBDEC).
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas que é uma subsecretaria ligada à sua Secretaria.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Se o senhor permitir... Falando
especificamente sobre esse caso da sirene, do nível pluviométrico e tal, que é especifico do órgão que
cuida disso, eu diria ao senhor o seguinte: eu não estou vendo, a meu nível, nexo – há uma
expectativa, com certeza – entre a sirene tocar e a morte da pessoa.
Eu tenho dados, não posso comprovar, mas posso apurar e lhe passar uma informação assinada por
mim, que mesmo tocando a sirene, mesmo tocando a sirene – existem várias situações, a Defesa Civil
pode confirmar isso aí –, as pessoas se recusam a sair, não saem, e não há a possibilidade nenhuma
de tirar ou arrancar a pessoa do barraco à força para sair. Eu já tomei conhecimento, não tenho, não
posso lhe provar, mas já tomei ciência disso. Agora, eu não estou enxergando é isso, o nexo entre
tocar e isso ter um vínculo forte com a morte das pessoas, porque se os senhores sentem também,
nós sentimos isso, evidente, apesar de não conhecer as pessoas. Eu não estou vendo muito o nexo da
expectativa que falou o nobre Vereador Renato Cinco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para que o senhor acha que existem as sirenes?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Há uma expectativa das pessoas se
preocuparem um pouco mais e tal, mas mesmo sabendo, às vezes, as pessoas não fazem. Tanto
assim que, nas favelas, quando entra a polícia e o traficante dá tiro na polícia, as pessoas estão ali na
viela, não saem dali pensando que nunca vão levar um tiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou me segurar, mas quero que registre em ata que eu
não vou comentar essa última frase, porque tem uma Sessão para começar. Mas, Senhor Paulo
Amendola, na sua posição de Secretário, o que o senhor avalia, qual é a função das sirenes no
entorno do Maciço da Tijuca?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Alertar as pessoas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do quê?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Alertar as pessoas...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do quê? Do tiro do policial, não, né?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que ela tem que alertar?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Alertar para as pessoas a possibilidade de
um risco maior que possa acometer a elas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um risco, neste caso, risco de quê? De um ônibus
desgovernado, um avião?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Deslizamento, alguma coisa mais séria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É só deslizamento a partir de chuva?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não sou formado em...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas o senhor é o Secretário. Mas o senhor acaba de
emitir uma opinião, uma opinião contestando uma pergunta gravíssima, séria. Eu espero que o
senhor... Porque eu sou professor de história, eu me preparei para essa CPI e me preparo a cada
sessão. Se eu viesse para uma sessão com um ofício não respondido há 105 dias, sabendo que ia
perguntar, eu ia virar o mundo para trazer a resposta para, pelo menos, dizer: “não pude, porque
‘isso’”. Eu não ia dizer: “Recebi na semana passada”. Eu me preparo, Senhor Secretário Paulo Cesar,
essa é a minha função, eu sou vereador.
Eu não entendo de chuvas, aprendi para caramba. O senhor não precisa... Agora, o senhor é
Secretário. E o senhor é Secretário, e mesmo que a responsabilidade, pelo menos lá na internet,
esteja na mão dela. E eu estou perguntando ao senhor, porque todos vocês explicaram que a
responsabilidade é sua. No final das contas, é o senhor que avalia o trabalho do Subsecretário de
Defesa Civil. E eu queria que o senhor soubesse que existe um sistema de sirenes em favelas que
tocam no entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia – e o senhor deveria ter entendido a
minha explicação – no momento em que a chuva ultrapassa determinado limite, e é o parâmetro – o
senhor deveria ter entendido a minha explicação. A Prefeitura não pode... Ela pode até considerar
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outros elementos de gravidade, mas o parâmetro da chuva, ela não pode dizer “Não vou acionar”. É
“Eu vou acionar”. Isso está parametrizado, pois é uma regra. Isso é um dever da Subsecretaria de
Defesa Civil. “Ah... Mas e nas favelas que não têm?”. É dever da Prefeitura do Rio expandir para
aquelas também, certo? O fato de não ter em uma não o libera, quando naquela que existe. Há um
protocolo. O senhor não pode ignorar isso. Agora, não pode “Ah... as pessoas não saem... Então, não
vou acionar mais”.
Desculpe-me, secretário, mas o dever da Prefeitura era acionar. Se as pessoas não saíssem, a
Prefeitura cumpriu o seu dever. O problema é que o senhor nunca vai saber, nunca vai saber se três
vidas teriam sido salvas, caso as sirenes tivessem sido acionadas. Eu não posso garantir que as três
vidas seriam salvas. Eu não posso garantir. Mas o senhor nunca vai saber se elas seriam salvas, se as
sirenes fossem acionadas. Se aquela foi a chance que aquelas três vidas tinham de permanecerem
vivas hoje, e não o fizeram porque a Prefeitura não cumpriu as suas obrigações, há uma
responsabilidade objetiva da Prefeitura. Porque pode ser algo para o senhor aprender aqui, por
exemplo: hoje, também, porque é isso, a gente está aprendendo juntos. Eu aprendi isso: lá – as
pessoas que morreram no deslizamento da Niemeyer - deslizou quando o parâmetro não dizia, não
estava colocado o parâmetro para interditar a Niemeyer.
Com aquele deslizamento, a Geo-Rio, o COR e, provavelmente, a Defesa Civil perceberam que “vamos
melhorar o parâmetro”. Morreu uma pessoa, mas, de fato, está provado que não era, a Prefeitura não
tinha que ter interditado. Não tem responsabilidade objetiva da Prefeitura na não interdição da
Niemeyer, naquela chuva. Aí, o protocolo foi discutido e se concluiu que: “Esse protocolo está errado.
Vamos melhorar”. Aí, o que aconteceu em abril? Morreu a família no táxi, em outra via. Uma via onde
não há protocolo da Prefeitura para interdição. O que nós, da CPI, estamos propondo à Prefeitura?
Vamos fazer protocolo para mais vias. É assim que funciona. É assim que a gente está dizendo que é
propositivo. Só que, neste caso, secretário, ou tem um protocolo que está errado e precisa ser
modificado – isso é o menos grave. É a gente aprender, infelizmente, com as mortes que não deveria
ter acontecido – ou tem um protocolo que não foi seguido. Aí, é mais grave, não é, secretário?
Alguém tem responsabilidade objetiva na morte das pessoas, que podiam ter morrido do mesmo
jeito – a sirene poderia ter tocado e as pessoas terem morrido -, mas não é... Se isso for a sua

A2-1036

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
desculpa, não precisa mais tocar sirene em lugar nenhum, não é? Não precisa ter mais sirene. Para
que é que tem sirene? Vamos economizar dinheiro. Não vamos gastar manutenção. Não é isso? Mas
esse não é o papel do Poder Público. O Poder Público não pode dizer: “Ah... a pessoa pode não sair de
casa, então eu não vou acionar a sirene”. Isso é um escândalo, secretário. O senhor não pode dizer
isso aqui. Desculpe-me. Essa frase será tirada da Taquigrafia e encaminhada ao Ministério Público,
para que ele avalie a sua responsabilidade objetiva, porque o senhor sequer conhece o parâmetro
mínimo – o básico do funcionamento das sirenes – que não tocaram, quando três pessoas morreram,
secretário. O senhor e o senhor que é subsecretário, sério, não se sentem minimamente responsáveis
a tentar investigar e buscar por que cargas d’água essa sirene não foi tocada? A gente está fazendo
isso, e, em 7 meses, descobriu mais coisas do que os senhores estão falando aqui. Ele diz que “Não
sabia disso. Não sabia daquilo. Não sabia...”. Está tudo documentado aqui. E a resposta de vocês é:
“Ah... as pessoas podiam não sair”. Aí, não tocou? É muito grave, secretário. Nenhum dos técnicos da
Defesa Civil, que sabe a gravidade disso, deu a resposta que o senhor deu. Eles falaram “Não, o
parâmetro não foi atingido. Não, pode ter havido algum problema no pluviômetro. Não, não sei o
quê”...
O problema é que – e eu estou cobrando dos senhores também, que foram muito importantes para
nós, no momento do GT, e eu não vou tirar esse elogio -, eu estou cobrando que alguém precisa
explicar o que foi que aconteceu. Qual é o protocolo? Por que não avisaram? Por que vocês não
avisaram que o pluviômetro do Chapéu Mangueira 1 não estava funcionando no horário
compreendido entre 19h15 e 2h? Por que vocês não deram essa informação? Se tinham a
informação, por que não deram? E mais, nesse caso do pluviômetro que não está enviando dados,
qual é o protocolo que a Prefeitura tem que seguir? Se o protocolo, dito aqui no dia 30 de maio, é
“Pega o mais próximo”, nós pegamos o mais próximo e provamos que tinha que ter acionado a sirene.
Se isso é o protocolo, por que a sirene não foi acionada? A pergunta está sem resposta. E, desculpa
secretário, acho que o seu finalzinho, quando o senhor diz que as pessoas ficam lá na favela, mostra
bem que, no final, o senhor culpa as vítimas pelas suas mortes.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – É o seu pensamento, vereador. O senhor
tem o seu, eu tenho o meu.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o Senhor é Secretário de Ordem Pública, eu sou
vereador. Eu tenho obrigações. A minha, por exemplo, é não negar a informação que obtive.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Tem razão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A sua é, agora, poder cobrar do subsecretário, o que raio,
cargas d’água, aconteceu com as pessoas que morreram por causa de uma sirene, cuja
responsabilidade objetiva, política, era dele. Porque tem alguém que tinha que ter apertado o botão.
Tem alguém que tinha que ter olhado o parâmetro; alguém que ao olhar o parâmetro, ao perceber,
tinha que ter olhado o outro parâmetro. Tem protocolo para isso. Como também é a obrigação do
senhor contabilizar os mortos, do senhor e deles. E os senhores não sabiam. Assim como é obrigação
dela saber as doenças que estão aumentando ou não – e respondeu aqui, não estão aumentando. É
tarefa das secretarias. E se não fosse, ela não tivesse, seria uma sugestão que nós faríamos: “Olha,
vamos tentar contabilizar”. Mas já está feito. Ela entregou.
Agora, o senhor acha irrelevante que na internet apareça uma coisa e seja outra da Prefeitura na vida
real. O senhor acha irrelevante que a nomeação do subsecretário só tenha se dado transparência,
também, na internet? Irrelevante... O senhor acha que as pessoas não acionaram a sirene, porque as
pessoas não iam sair. Então, as pessoas morreram, porque elas queriam morrer mesmo, porque elas
não iam nem se fossem alertadas, e não é papel da Prefeitura acionar a história toda. Desculpa,
senhor secretário, o senhor está assumindo culpa que nem era nossa...
É absolutamente do caos administrativo. A irresponsabilidade que é sua tarefa. Não é questão de
opinião. Opinião nós podemos ter muitas. Agora, a sua responsabilidade é isso. É essa.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Nobre Vereador Tarcísio, eu estou até me sentindo meio burro,
porque eu não sei se eu estou conseguindo entender. Vamos lá. Senhor subsecretário, quando o
pluviômetro do Chapéu Mangueira 1 parou de funcionar, os servidores da Defesa Civil tinham que
observar o pluviômetro da Urca? Era isso? Para substituir a informação que faltava do pluviômetro
do Chapéu Mangueira? Eu fiz uma pergunta bem objetiva.
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O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Bem objetiva. É o protocolo que a gente tem, não é? Então, a
Defesa Civil, quando chega àquele nível de protocolo, é junto com a Geo-Rio.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Certo.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – O pluviômetro é junto com a Rio-Águas.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só para entender: o pluviômetro parou de funcionar. Aí, tem o
servidor que pôde fazer esse print de tela, inclusive, está lá observando. Aí, viu que parou de
funcionar o do Chapéu Mangueira 1. Então, para saber se tem que acionar ou não a sirene do Chapéu
Mangueira 1, o pluviômetro que tem que ser observado é o da Urca. É o chamado Urca. Eu queria uma
resposta objetiva sobre isso. Se não for o da Urca, qual é o pluviômetro que tem que ser observado?
É o da Urca?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não, vou ter que pegar agora...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – O senhor não sabe... Foi algum técnico que sabe informar qual é o
pluviômetro que ser substituído, mas o raciocínio está correto, não é? Parou de funcionar o da
Mangueira, tinha que ter sido observado o mais próximo. A informação que a gente tem, até agora, é
que o mais próximo era o da Urca. E o da Urca atingiu – para ficar bem claro – duas vezes os limites
pelos quais a sirene deveria ser acionada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para você ter ideia, são 500 metros de distância entre um
e outro, está correto?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aquela resposta lá, de que era uma chuva concentrada na
Urca, a gente achava estranho que era isso, 500 metros em um... Mas tudo bem, mas são 500
metros de distância um do outro.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É, mas se tivesse funcionando, até poderia marcar índice
diferente, mas não estava funcionando. Então, o protocolo era observar o da Urca.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E detalhe, desculpa, nobre Vereador Renato Cinco. Às 19
horas – quando os dois estavam ligados ao mesmo tempo – nas horas anteriores, eles marcaram
exatamente valores iguais, está certo? A Urca e o Chapéu Mangueira vieram marcando a mesma
coisa. Aí, o Chapéu Mangueira desliga e tem o da Urca, e o da Urca atinge 19 horas, 19 horas e alguma
coisa – e 22 horas de novo. Duas vezes naquela noite, isso antes das três pessoas morrerem. E 2
horas da manhã volta igualzinho, de novo, Urca e Chapéu Mangueira. Volta igualzinho.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Entendi. Continua igual.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou seja, é mais um indício para dizer que, na verdade, aquele
pluviômetro deveria ter sido suficiente para acionar a sirene.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A pergunta que a gente precisa responder, então, é: por que não
foram utilizados os parâmetros da Urca para acionar as sirenes do Chapéu Mangueira. Essa é uma
questão.
Outra questão é: a gente precisa cobrar responsabilidade dos servidores que estão prestando os
depoimentos aqui, né? Não dá para não mandar os dados, dizer que não tem os dados e, depois, a CPI
descobre os dados por outro meio, né? Demora 105 dias para responder o ofício e diz que está com
ele só há uma semana...
Porque, aí, começa. Entendeu? A gente vai ter que encaminhar isso para quem? Para o Ministério
Público, entendeu? Você não pode mentir na CPI.
Não sei. Eu tenho a impressão que o melhor caminho agora para os servidores públicos é abrir o
jogo, entendeu? E falar: “olha, a gente não olhou, tinha que ter olhado, mas a gente não olhou.
Erramos, entendeu? Erramos os ofícios para a CPI”. Para ver que, se restabelecido o respeito por essa
CPI, a gente se atenha ao caráter propositivo da CPI, porque se esse comportamento continuar, aí a
gente vai ter que ir para o caráter punitivo. Vocês não podem vir aqui e mentir, omitir, tentar fugir da
responsabilidade. Está piorando. A mentira não vai funcionar mais, né?
Tinha um parâmetro que deveria ser observado, mas não foi. Houve responsabilidade da Prefeitura
nas três mortes no Chapéu Mangueira, pois o protocolo não foi seguido, né? E não disfarçar isso.
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Deveria assumir as responsabilidades para as coisas não ficarem piores, NE? Porque, por exemplo, eu
não sei se eu entendi, né? Se o secretário falou que não tocou a sirene, porque as pessoas não iam
sair mesmo de suas casas, acho que o ele tem que ser processado por homicídio, não? Então, queria
entender direito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas se é o final não tiver sido...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, não, não entendi, não. Eu estou questionando se o senhor
afirmou...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Perguntando.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Porque eu não entendi isso. Se foi isso, o senhor assumiu...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – O senhor entendeu. Está bom.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o senhor acha razão suficiente para não acionar a sirene
o fato de saber que algumas pessoas não saem?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não. Sempre tem que acionar. Sempre
tem que acionar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E por que antes o senhor falou sobre essa história de as
pessoas não saírem?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não, é que estou dizendo o seguinte: eu
não estou vendo nexo, vereador, nexo objetivo entre a sirene acionar – mesmo que ela acione, e a
morte das pessoas, porque algumas pessoas, mesmo tocando a sirene, elas não saem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, secretário...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Não querem sair.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe uma situação que é a seguinte: se o senhor entender
essa história, ou seja, isso é uma hipótese, certo? Se a sirene tivesse sido tocada, mas as pessoas não
tivessem saído e morrido, a Prefeitura tinha feito sua parte, “OK”?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – “OK”, está certo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como a sirene não tocou e as pessoas morreram...
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Sim, é possível. É, possivelmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há o nexo aí.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Se não foi um...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, é possível falar o contrário, é possível afirmar que as
pessoas teriam morrido se a sirene estivesse acionada? Não. Claro que não tem como dizer.
Mas havia a chance de elas sobreviverem... Havia várias coisas: uma delas é a existência de sirenes
perto das casas, que deveriam ter tocado naquela noite.
A Prefeitura não pode arrancar as pessoas. A Prefeitura, o Crivella, não pode abrir um enorme
guarda-chuva sobre a cidade inteira e impedir que a chuva caísse. Nós sabemos disso. Agora, a
Prefeitura pode ter sistemas de prevenção, mitigação, atendimento. E a Defesa Civil é para isso. Mas a
gente... não é? Em que secretaria está, para quê, o que faz, tal.
Vou para a última pergunta, eu prometo. Temos 12 minutos para encerrar a CPI. O plano de
contingência... Cadê o plano de contingência, que é aquele que a gente já mostrou? O sistema, o plano
de contingência, da Defesa Civil – não estou falando do COR – ele é apenas voltado para as áreas
próximas às encostas e sujeitas a risco de deslizamento? Vou continuar. Existe algum plano de
operação para tratar os riscos relacionados a inundações e alagamentos?
Terceiro: Existe previsão para elaborar um plano de contingência para inundações e alagamentos?
Monitoramento de lâminas d’água, rota de fuga, abrigos, alarmes e sirenes?
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O senhor disse aqui, em alguns momentos, que isso era função da Rio-Águas. Não é? Plano de
contingência é função do senhor. É função da sua subsecretaria. A Rio-Águas pode – assim como a
Geo-Rio fornece informações. A Rio-Águas fornecerá informações, mas o plano de contingência é da
sua subsecretaria.
Quando foi? Tem algum plano de contingência para áreas de alagamento? Tem previsão de ter?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Pela legislação, o plano de contingência é feito pelo COR. A
legislação atual.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cadê? Olha aí. COR aí.
Qual a lei? O senhor tem o número da lei?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Não, não tenho o número da lei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, então, não é uma lei. É uma resolução da Casa Civil.
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Uma resolução da Casa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma decisão política da Prefeitura, certo?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse plano de contingência vocês fizeram por quê, então?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Esse foi quando?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não sei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma decisão política da Prefeitura, certo?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Este plano de contingência, vocês fizeram por quê?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Esse foi quando?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o que vocês mandaram. Vocês é que mandaram. Eu não
sei, eu achei que o senhor sabia. É o que está no site da Prefeitura. Quando é que foi feito? Vocês
sabem? Eu posso jogar fora?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Eu posso olhar?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro que pode. 2013. Então, hoje, vocês seguem o plano de
contingencia do COR, que é aquele outro que eu mostrei. Hoje é esse o plano que segue? É esse que
está valendo? Esse é o do COR. Não, não, mas é esse que vocês seguem como Defesa Civil.
Gente, olha só, desculpa, eu não estou perguntando se esse é o detalhe mais atualizado. Mas eu
estou dizendo que é. Eu quero dizer o seguinte: vocês hoje seguem como plano de contingência isso.
Sim ou não? Mas o senhor nem conhece esse que foi o que o senhor disse agora há pouco.
Como é que o plano de contingência é função do COR, mas vocês não conhecem o plano de
contingência do COR, gente?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – O senhor perguntou da elaboração?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, isso. O senhor não acha que é atribuição da Defesa Civil
elaborar, contribuir, pensar, propor...?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Coordenar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou coordenar um plano de contingência para áreas de
alagamento como Jardim Maravilha, Porto, Jardim Botânico?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA – Todas as áreas que forem necessárias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cadê? Manguinhos.
Se o Secretário não sabe, o técnico pode falar.
O SR. SERGIO GOMES FILHO – Boa tarde. Em relação a Jardim Maravilha, tem alguns locais no Rio
hoje, que, com a ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dos Agentes de Vigilância em
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Saúde (AVS), nós estamos mapeando, verificando já pontos de apoio. Mas como o Subsecretário
falou, em relação a deslizamentos, quem faz o mapeamento de área de risco é a Geo-Rio. Geológico.
E aí a gente está precisando, eu tenho participado...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De inundação?
O SR. SERGIO GOMES FILHO – Eu tenho participado de várias reuniões com os ACSs, que são pontos
focais no local, que conhecem bem a área, e a gente tem conversado com eles o seguinte: matriz de
responsabilidade. Então, no caso, Defesa Civil, capacitar, preparar a comunidade numa situação, num
momento em que eu tenha o protocolo da Rio-Águas. A Rio-Águas é que vai me falar o momento em
que eu tenho que “estartar” para que as pessoas tenham que sair das suas casas e irem para o ponto
de apoio.
A gente tem conversado bastante sobre isso, eu tenho levado a expertise de Defesa Civil.
Deslizamento e alagamento são situações diferentes. Uma coisa é gradual, e aí a gente tem
conversado com as pessoas.
Nós fizemos uma reunião no Jardim Maravilha, eu pensei que ia ter bastante gente. Mas, infelizmente,
só tinham 20 moradores lá. Mas o pessoal da saúde tem feito um trabalho excelente com a gente. E
a gente tem falado muito isso. Olha só, a gente está aqui pronto para preparar a comunidade no
momento em que eu tiver um protocolo de que momento que eu tenho que “estartar” para que as
pessoas saiam das suas casas. Então, por exemplo, o que ficou acordado até agora, estamos fazendo
bastante reunião para melhorar isso, é...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para o Jardim Maravilha?
O SR. SERGIO GOMES FILHO – Jardim Maravilha. Tem uma área em Jacarepaguá. Tem vários lugares...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você acha que faz isso antes das próximas chuvas
começarem a cair?
O SR. SERGIO GOMES FILHO – Então, os pontos de apoio do Jardim Maravilha, a gente já tem.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O trabalho da Secretaria de Saúde foi fundamental desde
2018.
O SR. SERGIO GOMES FILHO – Ótimo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente sabe e viu isso.
O SR. SERGIO GOMES FILHO – Isso. E o que está acontecendo hoje, o que eu preciso, o que foi
acordado é isso: eu preciso que eles passem para a gente, para que a gente possa... Então, hoje, o que
a gente passa é a mensagem. Por exemplo, a gente vai fazer o cadastro dos moradores, pegar os
dados. E a gente já está falando para as pessoas se cadastrarem pelo 4099.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sergio, a resposta é que hoje não existe um plano da Defesa
Civil para a cidade com relação às áreas de alagamento. É isso. Significa que a gente vai apontar que
não existe e que tem que existir. Seja ele coordenado pelo COR ou coordenado pela Defesa Civil.
Eu acho estranho que a Defesa Civil tenha essa função também de coordenar e construir os planos
de contingência. Tem que estar lá junto colocado. Agora, é muito chato quando simplesmente admitir
que não temos, vocês não conseguem fazer. Começa a falar: “Não, mas isso, mas isso, mas isso”. Não,
não tem. Não tem, cara! É disso que se trata.
O Vereador Renato Cinco tem uma pergunta. Faltam seis minutos para encerrarmos a sessão.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Minha pergunta é bem objetiva: eu queria saber do Secretário e do
Subsecretário se eles acreditam no aquecimento global e se acreditam que a cidade precisa se
preparar para consequências do aquecimento.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA – Vereador, acredito piamente nisso aí. Tem
que se preparar muito. Vários setores, não só a Prefeitura, o Estado e a Defesa Civil também. Todos
têm que se unir e integrar e se preparar para o que o senhor falou. Isso é obrigatório, e o quanto
antes possível.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nobre Vereadora Rosa Fernandes, alguma colocação nos
cinco minutos que nos restam?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, Presidente Tarcísio Motta. Olha que chique.
Preocupa-me bastante tudo o que assistimos hoje. Acho que é preciso amarrar essas pontas e dar
um norte, ajudar a Prefeitura a se integrar melhor e dar um norte. Sei do trabalho de excelência da
Defesa Civil, tenho certeza que eles são capazes de desempenhar um grande papel, mas acho que
está precisando orquestrar melhor e ter uma boa gestão, principalmente para os momentos de crise.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher, algum comentário final?
Tenho um comentário final, obviamente. Vou falar dois minutos e abrir depois, caso vocês queiram
falar alguma coisa. Lá no início, nós começamos com a polêmica dos 10 engenheiros e o senhor disse
que o papel da Defesa Civil está sendo muito bem feito. Agora, descobrimos que falta protocolo na
questão da sirene, para dizer o mínimo: que não tem plano de contingência para áreas de
alagamento e que temos problemas de coordenação com outros órgãos.
Vemos um montão de problemas para o senhor dizer que o trabalho estava perfeito e que essas dez
pessoas não fazem falta e que, na verdade, aumentou a produtividade. Nota-se, claramente, senhor
Edson, que, na verdade, a Defesa Civil está deixando de cumprir uma série de prerrogativas
necessárias e isso faz parte, mas precisamos admitir que o trabalho não está perfeito, está faltando
muita coisa. Está faltando muita coisa, porque o orçamento corta, porque as pessoas nem mesmo
conhecem os planos. O senhor tem um cargo de chefia e deveria conhecer esse plano que foi
apresentado. O senhor deveria saber o nome das 16 pessoas que morreram e o motivo pelo qual
morreram. O senhor deveria saber qual foi o problema localizado e já discutido nessa CPI, a questão
das sirenes que não acionaram na Babilônia, para dar uma explicação sobre esta situação.
Portanto, queria voltar e deixar para que os senhores possam encerrar, pois estou absolutamente
abismado com a perspectiva de que a Defesa Civil tem técnicos absolutamente abnegados, que
fazem e trabalham na escassez, mas a Prefeitura do Marcelo Crivella, embora esteja cumprindo suas
funções na Saúde, no que tange a essa CPI – e quero também destacar isso porque é também a
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mesma Prefeitura –, no que tange à Defesa Civil, está muito longe de fazer o mínimo necessário para
que a Cidade do Rio de Janeiro possa enfrentar as chuvas.
Essa CPI lutou muito para que o Centro de Operações Rio (COR) não tivesse na Ordem Pública –
muito, Secretário. Está claro, hoje aqui, que a sua noção de ordem pública não incorpora a noção da
ideia de que não é uma função repressiva, é uma função de prevenção, de atendimento a quem é
atingido. E isso me faz pensar se, de fato, o lugar da Defesa Civil é ou não... Isso é uma ação
discricionária do Prefeito. Agora, a Defesa Civil, enquanto estiver numa Secretaria que pensa que a
sirene... Não, mas as pessoas não saem mesmo, então, não tem nexo. Sequer entendem essa questão
do nexo entre acionar a sirene para salvar vidas e isso é lamentável.
No final das contas, fiquei mais preocupado – e o senhor inclusive assinou documento para isso:
mandou fiscal para ficar vigiando gibi no Riocentro em vez de entender o motivo pelo qual essas
pessoas morreram. Em função das chuvas, que são inevitáveis, mas muitas daquelas mortes
poderiam ser evitadas se o Senhor Amendola e o Prefeito Crivella cumprissem suas funções.
São 15h59, não há mais tempo. Está encerrada a Audiência. Amanhã tem Audiência Pública às 14h00,
quando a Prefeitura vai apresentar suas propostas às famílias impactadas e, quem sabe, o senhor
estará presente. O próprio Amendola disse que não poderá vir, mas que alguém pode vir responder, e
que possam dar alguma resposta do que não foi dado. Quinta-feira que vem vamos ouvir a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMUIH).
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h59)
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13 de setembro de 2019
Notas Taquigráficas da Segunda Audiência Pública da CPI Res. n° 1450/2019
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2019
Presidência do Senhor Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às quatorze horas e trinta minutos, em 2ª chamada, no Plenário Teotônio Villela, com a presença dos
Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente e Retato Cinco, Relator, tem início Audiência Pública da
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1450/2019, “COM A FINALIDADE DE
APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS,
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, item 6, em segunda chamada, dou por aberta a
Audiência Pública da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1450/2019, que
tem a finalidade de “APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS, CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”. Para esta Audiência Pública, tem-se o objetivo de apresentação do relatório do
grupo de trabalho interdisciplinar criado pelo Decreto nº 45.821, de 6 maio de 2019.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente. Para constatar o quórum, farei a chamada dos vereadores presentes. Vereador
Tarcísio Motta, presente.
Vereador Renato Cinco...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para formalidade. Muito obrigado. Passada essa primeira
formalidade do início da nossa Sessão, antes de dizer sobre a constituição da Mesa, nós, obviamente,
na Cidade do Rio de Janeiro, vivemos uma tragédia na noite de ontem, em que 11 pessoas morreram
por conta do incêndio no Hospital Badim, na Tijuca. Todos devem estar cientes disso.
Até às 13 horas, dos 11 mortos nesta tragédia, foram identificados cinco: Ana Almeida do Nascimento,
90 anos; Irene Freitas de Brito, 84 anos; Luzia dos Santos Melo, 88 anos; Maria Alice Teixeira da Costa,
76 anos; Virgílio Claudino da Silva, 66 anos.
Em memória dessas 11 pessoas – assim como, inclusive, fizemos em memória dos mortos nas
chuvas de fevereiro e abril –, os cinco cujos nomes eu li, mais as seis pessoas ainda não identificadas,
solicito que a gente possa fazer um minuto de silêncio.
(Faz-se um minuto de silêncio)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Lembrando que a Prefeitura decretou luto oficial de três dias
e, portanto, nós não poderíamos começar esta Audiência se não fosse desta forma, prestando nossa
homenagem a essas pessoas, aos trabalhadores daquele hospital, aos bombeiros que, também,
trabalharam no socorro às vítimas. E com muita solidariedade a todas as famílias, torcendo para que
elas possam ser consoladas nesse momento de dor e tristeza.
A Mesa está assim constituída: eu, Vereador Tarcísio Motta, Presidente; Vereador Renato Cinco,
Relator da CPI; a Excelentíssima Senhora Defensora Pública Maria Júlia Miranda; o Excelentíssimo
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Senhor Secretário Municipal de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero; o Excelentíssimo Senhor Secretário
Municipal da Casa Civil, Paulo Albino Santos Soares; o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Conservação, Roberto Nascimento Silva; o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno; e aqui, na primeira fila, por absoluta ausência de espaço,
mas compartilhando da mesma importância nesta audiência, o Excelentíssimo Senhor Secretário
Municipal de Meio Ambiente, Marcelo Queiroz.
Eu queria, desde já, agradecer imensamente a presença dos excelentíssimos senhores secretários
aqui presentes, e também dos demais técnicos da Prefeitura, e agradecer, de absoluto coração, a
todos os moradores das áreas atingidas que a CPI visitou, foi entender quais eram os problemas e as
questões, conhecer as dificuldades, as dores, os desejos, as reivindicações. E hoje é um momento em
que a gente tem uma apresentação da Prefeitura, do trabalho feito até aqui, mas também o
momento de escuta desses moradores que viveram o drama das chuvas de fevereiro e de abril e
para o qual esperam respostas. Tiveram algumas, mas não todas as respostas. Tiveram algumas
respostas, que a gente vai ver aqui, do Poder Público nesse momento. Que aguardam, sem sombra
de dúvida, não só a resposta para as suas situações, do seu bairro, da sua rua, da sua casa, mas
também que a Prefeitura possa ter políticas para que nunca mais ninguém sofra como os senhores e
as senhoras sofreram neste ano de 2019. Para que a gente possa ter uma Cidade que possa, sem
dúvida alguma, enfrentar de forma melhor, mais preparada, com mais políticas públicas, as chuvas
que vierem.
Como será a nossa Audiência no dia de hoje? Eu combinei, conversei com os secretários um pouco
antes, ali no Cerimonial, e, no lugar de passar a palavra a eles agora, a gente vai passar a palavra
direto ao Vairão e ao Cardeman, que vão apresentar um resumo do relatório do GT. São
representantes do Centro de Operações Rio (COR), que coordenaram o trabalho desse grupo de
trabalho, criado em uma Audiência em abril desse ano, em que os senhores e as senhoras estiveram
presentes. Eles vão apresentar um resumo do relatório para todos aqui presentes. Nós vamos passar
brevemente a fala para os secretários à Mesa, caso eles queiram complementar, fazer algum
comentário, assumir algum compromisso diante do relatório que será apresentado. E essa primeira
parte toda demorará, no nosso planejamento, uma hora. E aí, logo depois, teremos as falas dos
moradores, que poderão fazer uso da palavra para fazer perguntas, apresentar alguma crítica,
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apresentar algum elogio ou alguma questão a respeito do processo e do trabalho feito pelo GT, fazer
alguma reivindicação. A gente espera que esse momento dos moradores também dure uma hora. E
retorna para a Mesa, para que a Mesa possa, então, dar as respostas aos questionamentos que, por
ventura, sejam colocados no momento da hora da fala do povo.
Então, a nossa lógica, a nossa dinâmica da Audiência é essa. Apresentação do relatório,
compromissos e falas iniciais dos secretários, fala do povo e respostas. Neste meio do caminho, eu
vou registrar a presença das dezenas de técnicos da Prefeitura que estão aqui, dos mais variados
órgãos, aos quais eu já agradeço, com todo o meu respeito, inclusive, porque foram estes técnicos
que fizeram, de fato, o GT funcionar e chegar até à casa das pessoas. E a gente, aqui, está em um
momento de escuta, de avaliação desse trabalho feito até aqui, mas também de cobrança aos
secretários, ao Poder Público, neste momento.
Vereador Renato Cinco, como Relator, alguma coisa a falar no início? Podemos passar direto,
portanto, ao Marcello Vairão e ao Cardeman – que eu esqueci o primeiro nome, para variar, embora
eu tenha uma lista aqui, que eu não consultei, Alexandre Cardeman, perdão –, que vão fazer a
apresentação que os senhores e senhoras poderão acompanhar pelos monitores à minha esquerda e
à minha direita. E aqui, a gente na Mesa, ao monitor lá, exatamente, à nossa frente. A palavra está
contigo, Vairão.
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Obrigado, vereador. Boa tarde, senhores e senhoras. O meu nome é
Marcello Vairão. Como o próprio vereador já disse, eu sou coordenador técnico do Centro de
Operações. Na época em que foi criado o grupo de trabalho, o então Secretário Felipe, da Casa Civil,
pediu que a gente coordenasse o andamento do grupo de trabalho interdisciplinar.
Na verdade, o que estou trazendo a vocês, hoje, aqui, é um resumo do relatório técnico, que foi
apresentado pelos técnicos de cada agência. Gostaria de agradecer a todos os técnicos, a todos os
moradores e a todos os membros do grupo. Inclusive à Defensoria e à própria equipe da CPI, que
propuseram e ajudaram a fazer acontecer esse grupo de trabalho.
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Vou fazer uma breve introdução de como foram a metodologia e o resumo por área visitada, na
sequência em que foi visitada. A primeira é o Horto; segunda, se não me engano, é Barra de Guaratiba
e, assim, subsequentemente.

(Inicia-se a apresentação de slides)
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Como o Vereador Tarcísio Motta já havia colocado, o grupo de trabalho
foi criado por um decreto do Prefeito, Decreto nº 45.921, que tinha como principal objetivo fazer
visitações e vistorias das áreas – apontadas pela Defensoria e pela CPI – que haviam sofrido com as
fortes chuvas de fevereiro e abril.
Os participantes do grupo que foi publicado no decreto inicialmente eram a CVL, Seconserma,
SMASDH, SMIH, Defesa Civil, a Geo-Rio, Rio-Águas e Comlurb. Vocês podem ver que a SMAC e a SMU
estão em amarelo porque, na verdade, eles não faziam parte do decreto que foi publicado
inicialmente. Mas durante a primeira visita realizada no Horto, houve a necessidade de agregar esses
dois órgãos. Eles, de imediato, começaram a participar das reuniões e das visitas.
O processo empregado, ou seja, a metodologia que foi adotada no grupo de trabalho, na verdade, foi
organizar agenda das vistorias. Todo o cronograma com as datas foram cumpridas dentro do prazo
estabelecido pela resolução, que foi uma resolução que saiu complementando o decreto. A gente fez,
na verdade, a integração dos órgãos de acordo com a rota da vistoria. Antes da visita, a gente recebia
da CPI e da Defensoria Pública todos os pontos que seriam visitados naquele dia. A gente
acompanhou a realização de todas as vistorias. Em todas as vistorias, com exceção do Horto, todos
os órgãos presentes, contemplados no decreto, estavam na vistoria, tendo ações ligadas ou não a ele.
Também produzimos – vocês vão poder ver à frente – um georreferenciamento que chamamos de
“mapa de problemas”. A gente ia ao local, georreferenciava e fazia as anotações que os técnicos, a
Defensoria e a CPI apontavam de cada local. Essas informações eram coletadas nesse banco de
dados e a gente levava isso para uma reunião de alinhamento na sexta-feira, com a presença de
todos os técnicos.
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Isso, na verdade, é uma estimativa que a gente fez. Foram sete reuniões de alinhamento com,
aproximadamente, 28 horas de duração. Era ali que a gente discutia qual era a solução, qual era a
visão que cada órgão tinha para aquela determinada situação encontrada no local. Foram 10 vistorias
aproximadamente, considerando cinco horas de visitas. É lógico, algumas demoraram mais, como a
Rocinha, como a própria Barra de Guaratiba; outras demoraram menos.
A gente fez um banco e considerou 50 horas de vistorias nas comunidades. Foram 68 pontos de
riscos georreferenciados. Todo o caminho que foi apresentado pra gente está contido nesse
planejamento.
Ali foram os locais visitados, com suas respectivas datas. Cabe ressaltar que na comunidade
Fallet-Fogueteiro não houve possibilidade de ser feita a vistoria. Por motivos diversos, a gente não
conseguiu ir ao local. Mas isso foi acordado tanto com o pessoal da CPI quanto da Defensoria Pública,
e eles mesmos entenderam os problemas.
Então, começo apresentando aqui a primeira região, que foi a região do Horto. Foram, na verdade,
cinco pontos georreferenciados. A gente tinha, principalmente, a característica do Rio dos Macacos, e
uma rua que sofreu com o deslizamento da própria rua.
Bom, pessoal, na verdade, como é que a gente fez essa planilha? Essa planilha, na verdade, foi
confeccionada por cada técnico, pelos técnicos de cada órgão, eles fizeram o resumo. Na verdade, eu
só estou apresentando.
Só pra vocês entenderem: a gente coloca o órgão, a visão geral, a solução, o prazo, quando possível, e
o custo, quando possível, e, na verdade, o status. O status, na verdade, verde significa que foi uma
ação já realizada pelo órgão; amarelo, é que ela está em andamento; azul, quando é previsto, porém
aguarda a solução de uma etapa anterior; e vermelho é que ainda está a realizar.
Então, vamos lá. Com relação à SMIH (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação), eles
colocam, segundo a SMIH, a visão geral: Destruição, pela enxurrada, de contenção, via, redes
implantadas e pavimentação, domicílios atingidos. Essa foi a visão da SMIH, e a solução que eles
estão dando para o local é reconstituição da via, redes e pavimentação da Rua Raimundo de Freitas
Matos e outras. Obras em licitação. O prazo: seis meses de obra, com o custo estimado de R$ 2,9
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milhões, aproximadamente. Então, na verdade, a gente está considerando que isso está em
andamento.
SMU (Secretaria Municipal de Urbanismo): Área formal com edificações em trechos de encosta e
junto a cursos de água em Zona de Amortecimento de Sítio da Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Trabalho de rotina de fiscalização e licenciamento. É
uma rotina do órgão e está em andamento. Desculpa, já está sendo realizado.
Desculpa, eu pulei aqui a SMIH: houve a inserção de 17 pessoas no auxílio habitacional temporário.
Então, isso a gente está considerando também que está ali sendo realizado.
Defesa Civil: Anexou todos os BO (Boletim de Ocorrência) que foram solicitados, ou seja, toda vistoria
que foi solicitada à Defesa Civil, ela fez o BO e, nesse BO, consta o encaminhamento que ela dá à ação.
SMAC (Secretaria Municipal de Meio Ambiente): Prevenção de alagamentos. Estudo de implantação
do programa “Conservando Rios”. É uma ação de rotina do órgão e está sendo estudado, então, a
gente está considerando que isso está em andamento.
SMASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos): Total de famílias atendidas,
76. Ação de rotina do órgão.
Pessoal, se vocês quiserem, eu posso ler item a item, mas, como eu tenho uma hora só, vereador, de
repente, eu vou dar uma dinâmica um pouco maior aqui, porque senão eu acho que não vai dar
tempo, está bem?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De repente, Marcello, deixa eu dar uma sugestão. Você passa
as planilhas, e aí, destaca aquelas obras que são obras mais complexas, que ainda dependerão
principalmente da questão de recurso, só para a gente ter uma ideia dos recursos, e aqueles que
estejam, por exemplo, em vermelho, que estão ainda a realizar, ou os problemas maiores que a
gente possa apontar aqui no momento, ou obras de maior impacto que possam ter, que já tenham
sido realizadas. Aí, também, destacar os principais pontos positivos e os negativos, no lugar da leitura
de todos, para que a gente possa ter uma ideia geral. Como são 10 comunidades, se não me engano,
serão 10. Se a gente for ler todos eles, realmente, acho que a gente vai acabar se perdendo na
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questão. Acho que passar para a gente dar uma olhada, porque eu não sei se está todo mundo
conseguindo identificar, eu sou um tanto quanto daltônico, mas quantos são amarelos, quantos
verdes, quantos vermelhos, e aí, a gente lê os principais pontos positivos e negativos.
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Então, quando tiver verde, eu vou excluir.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. Pode ser.
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Vamos lá.
Continuação do Horto. Geo-Rio, na verdade, são quatro locais que não cabem ações da Geo-Rio, por se
tratar de assuntos diversos, inundações e alagamentos. Um local com duas situações pontuais
avaliadas pelo GT. As duas soluções são soluções distintas. Uma, na verdade, é a Rua Raimundo de
Freitas, onde há uma obra da Geo-Rio, que necessita verificação de cargas nos tirantes, após
intervenção da SMIH. São seis meses após a contratação, com custo estimado de R$ 100 mil. A
questão verde ali foi a questão só com relação às pedras que constavam lá no IMPA (Instituto de
Matemática Pura e Aplicada) e, na verdade, já foi tudo solucionado também.
Rio-Águas. Rio dos Macacos: foram observados problemas de erosão e danos nas estruturas de
algumas residências localizadas na margem do curso d’água. Foi encaminhado ofício ao Jardim
Botânico, solicitando plano de atuação para recuperação do curso d’água. Os trechos citados do Rio
dos Macacos encontram-se no limite do Jardim Botânico e que as residências citadas encontram-se
na faixa marginal de proteção ao rio. Com relação à Rua Barão de Oliveira Castro, já está contida na
obra da SMIH. Na verdade, foram nove pontos mapeados. A SMU fez a descrição dela. A única coisa
que ela colocou ali, que ainda está em amarelo, é a proposta em elaboração de plano de estruturação
urbana para região administrativa associada a projetos de requalificação urbana. Projeto de lei
concluído, a gente está considerando que está em andamento.
SMAC ainda tem o azul aqui, que após a conclusão de obras, após realizadas as ações de contenção,
será verificada a viabilidade de reflorestamento de uma área afetada, ou seja, é preciso fazer
primeiro uma obra de contenção para, depois, rever a necessidade do reflorestamento de
determinado local. Por isso que está sendo colocado em azul.
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Geo-Rio. Laudos de intimações realizados, Rua Paloma Siqueira, 919, Rua da Bica. Tem o prazo de 180
dias estimado e um custo na primeira de R$ 3.750.000,00 e a outra o custo de R$ 1.267.000,00.
Esses dois locais estão sendo realizadas as obras de emergência. Em outros três, havia caráter
administrativo da Geo-Rio, ou seja, são as notificações e os laudos. Só para deixar claro, porque acho
que pode gerar dúvida nessa questão.
Rio-Águas. Foram observadas situações pontuais onde a principal demanda é o estudo, projeto e a
execução de obras de captação e condução de água no Caminho do Souza, Caminho do Pau e Rua da
Bica. Laudo das avaliações de ralos, redes e canaletas sendo considerados suficientes, apresentado
projeto de microdrenagem para o Caminho do Souza. É a rotina do órgão, a gente está considerando
que isso está em andamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, foi apresentado o projeto de microdrenagem,
mas aí...
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Isso. Todos os projetos que são citados aqui foram anexados ao processo.
SMIH. Domicílios atingidos. Inserção de 14 pessoas no auxílio habitacional temporário. A gente está
considerando que isso está em andamento.
Vereador, gostaria só de fazer uma consideração que a maior parte da Seconserva, da Comlurb, da
SMSDH e da Defesa Civil estão solucionados. Só vou chamar a atenção para os pontos da Seconserva
que estão em vermelho.
Jardim Maravilha. Foram sete pontos elencados pelo grupo. Onde a Geo-Rio não é uma atribuição
legal, ou seja, não há uma demanda para o órgão ali. A Rio-Águas, os logradouros da Avenida Campo
Mourão, Letícia, Araxá, Tamboara, Ronda Alta, Barão de Cocais, além dos canais Barão de Cocais e da
Rua José Sena, todos fazendo parte do loteamento Jardim Maravilha, cujo histórico de alagamentos
vem sendo estudado ao longo de anos.
Foi apresentado estudo com delimitação do local em três áreas distintas, direcionando o tratamento
de cada parte atingida para cada uma das três hipóteses: área inapropriável economicamente para
habitação, descartada de imediato; área de risco médio e aproveitável, desde que executado aterro de
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um metro a um metro e meio e respectiva drenagem do local; área aproveitável, porém drenada
acrescentando a esses conceitos a convivência de que os serviços de drenagem constituem um
projeto global realizado em conjunto visto que o seu fracionamento poderá acarretar prejuízos para a
área de médio risco. Prazo não estimado, custo a ser orçado inter-relacionado com o Projeto Parque
Fluvial, da SMU. A gente está considerando que isso está em andamento.
Questão da SMU. A única parte que ficou em amarelo é a definição de cotas de soleira para os
imóveis e regularização edilícia e fundiária. Quando possível, proposta em elaboração de plano de
estruturação urbana para região administrativa associada a projetos de requalificação urbana. É a
rotina do órgão e a gente está considerando que isso está em andamento.
Parque Fluvial. Ele, na verdade, o projeto já está concluído, a ser orçado, relacionado com o projeto da
Rio-Águas. A gente está considerando que isso está em andamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não sei se você, ou, depois, algum secretário, explicar qual é
esse conceito de Parque Fluvial para o pessoal poder entender.
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Bom, SMIH foram 14 pessoas inseridas no auxílio habitacional temporário.
Vou pular direto para a Seconserva. Obstrução de galeria de águas pluviais e danos do pavimento. A
única parte que está em amarelo é justamente a questão quanto ao pavimento; foi programada
intervenção para a realização de melhoria dos meios, porque tem uma área que não estava asfaltada
e tinha-se uma dificuldade de acesso ao local.
Vargem Grande. Foram quatro pontos alocados para o grupo de trabalho. Geo-Rio: não houve
demanda. Rio-Águas: foi apresentado um projeto de drenagem para o local, considerando que, como
foi apresentado o projeto e anexado ao processo, está em amarelo já.
A SMU: elaboração de projetos de requalificação urbana. Tem um prazo de seis meses, e a gente já
está considerando que, como já teve startup, está em andamento.
Babilônia: foram seis pontos identificados pelo grupo de trabalho. Na verdade, pela CPI e pela
Defensoria Publica. Geo-Rio: em um local não cabe ação da Geo-Rio, por se tratar de assuntos
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diversos, queda de estrutura. Quatro locais fazem parte do projeto global de estabilização para a
comunidade. Em um local, já existe obra emergencial em andamento. Soluções: os locais referentes à
Rua São Bento, Vila do Sossego, Rua da Assembleia, Rua do Rosário já estavam previstos no projeto
de estabilização global desde 2011. Prazo: 365 dias. Custo: não orçado. Status: em andamento, por já
existir um projeto.
Obras de emergência: já está atendendo parcialmente a Rua do Rosário, nº 120. Tem um prazo de 180
dias, com custo aproximadamente de R$ 4,5 milhões, considerando que está andamento. SMIH:
domicílios em área de proteção ambiental não urbanizada em situação de risco. Está prevista a
demolição de 72 edificações em área de risco, processo de contratação iniciado, com 4 meses de
obra. Custo de R$ 1,250 milhão, aproximadamente, considerando que está em andamento. Inserção
de famílias no auxilio habitacional: 31 pessoas, já autorizadas. Já está em andamento.
Construção de 56 unidades habitacionais para reassentamento: isso, na verdade, a gente está
aguardando parecer da Caixa Econômica, com prazo de 18 meses de obra e custo de R$ 14 milhões.
Construções irregulares iniciadas sobre contenções e escadas hidráulicas: na verdade, a SMIH vai
fazer uma avaliação para uma possível demolição dessas construções. Então, como ainda não foi
feita essa avaliação, a gente está considerando que está como a realizar.
Smac é a mesma questão das encostas. Ou seja, a gente precisa que seja feita a obra para depois
fazer a avaliação do reflorestamento. Comlurb: a única coisa que ficou pendente nessa área da
Babilônia era um conjunto de solicitações do 1746 com relação a poda de vegetais. A isso a Comlurb
está dando encaminhamento dentro da área verde, dentro da própria Comlurb.
Vidigal. Na verdade, foram cinco pontos elencados. Smac: na verdade, já está sendo implantado o
reflorestamento de 10,8 hectares e com plantio de 30 mil mudas. A gente está considerando que
está em andamento, e o que está em azul ali é justamente a questão de contenção de encostas, que
precisa ser reavaliada após o termino da obra.
Geo-Rio: três locais. Obras e ações emergenciais já acontecendo. As obras emergenciais atendem a
três locais: Rua João Goulart; Rua Benedito Calixto 89 e 90; e Rua Major Toja Martinez Filho. Um local
com indicação de obra pública a licitar e um local onde não cabe obra pública de estabilização. Esse
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local em que cabe licitar é uma cortina ancorada de 10x4 m, na Rua 12 de outubro nº 15. E o local com
notificação para execução de obras de estabilização particular: execução de seis a 12 meses, com
custo estimado de R$ 3.125 milhões. Status: em andamento.
SMIH. Deslizamento de encosta, domicílios em risco e destruição de cinturão de esgoto. Demolição
dos 29 domicílios e reconstrução do cinturão de esgoto. Obras iniciadas. Quatro meses de obras. R$
2.112.949,40. Está em andamento.
Inserção da família no auxilio habitacional. 68 pessoas já autorizadas. A gente está conciliando, que
isso está em andamento. SMU. Rio-Águas. Sem ação do órgão.
Vila Santa Alexandrina. A Vila Santa Alexandrina, vereador, o pessoal pediu que eu fizesse questão de
ressaltar que, na verdade, ela não foi impactada pelas chuvas desse verão. São coisas do passado,
mas que de pronto os técnicos atenderam e a Prefeitura também. São cinco pontos que foram
elencados pelo grupo.
A Geo-Rio. Uma comunidade que não foi afetada pelas chuvas de 2019. No local não cabe intervenção
da Geo-Rio, que é questão de reflorestamento. Três locais fazem parte do projeto global de
estabilização submetido à Caixa Econômica Federal. Aí é um local a ser oficiado sem ação da Geo-Rio.
Construção sobre uma escada hidráulica.
Os locais referentes à Rua Santa Alexandrina 1459, casa 17, casa 15-A fundos e casas 5 e 7 já estavam
previstos no projeto de estabilização global. Execução 12 meses. Aguardando liberação da Caixa
Econômica. Custo estimado de R$ 1.400 milhão.
SMIH. Obstrução de escada hidráulica existente por edificação irregular. Tem que ser feita uma
avaliação para uma possível demolição posterior. Por isso está considerando que ainda falta ser
realizado.
Questão da SMAC. Encosta com vegetação degradada e tombamento de árvores de reflorestamento.
Já implantado reflorestamento de 16,9 hectares, com plantio de 43 mil mudas.
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Jacarezinho. Foram elencados nove pontos para a gente. Todos eles visitados e com laudos e
projetos, se for o caso.
Seconserma. Na verdade, é justamente o único ponto da Seconserma que ainda consta em vermelho,
justamente a implantação de captação de um novo trecho que não tem previsão, porque não tem
recursos destinados para isso. É justamente uma rua que estava abaixo do nível da rua do rio. Não
me recordo agora o nome da rua, de cabeça, mas o sistema de captação era bem insuficiente.
SMAC. Prevenção de alagamentos. Em execução o serviço de limpeza de resíduos sólidos do Rio
Jacaré por equipes do Programa Conservando Rio. É uma ação de rotina do órgão. A gente considera
que é uma ação em andamento.
Rio-Águas. O local sofre influência do Rio Faria Timbó e do Rio Jacaré. Os esgotos da comunidade são
despejados no rio, em função do sistema não estar funcionando adequadamente. Alagamentos da
Avenida Dom Hélder Câmara, na Rua Comandante Gracindo de Sá e entorno. Ruas Santa Laura e
Santa Luzia com suspeita de interrupção de galeria por construção de moradia sobre a mesma.
A Rio-Águas está realizando a limpeza de assoreamento do Rio Jacaré e não tem no momento
previsão para a limpeza de assoreamento do Rio Faria Timbó. Como tem a parte do Rio Jacaré, a
gente considerou que está em andamento. Há projetos de grande porte ainda desenvolvidos pela
Rio-Águas, apresentados em anexo, que englobam a Avenida Dom Hélder Câmara, a Rua Comandante
Gracindo de Sá e entorno. Não tem prazo, não tem orçamento. A gente está considerando, como foi
feito o projeto, em andamento.
Na verdade, o que está escrito ali a Rio-Águas está realizando é a limpeza, o desassoreamento do Rio
Jacaré e não tem no momento previsão para limpeza e desassoreamento do Rio Faria Timbó.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Amigo, deixe eu falar contigo. Eu queria, de verdade, pedir
para você deixar seu nome com alguém que vai buscar seu nome para você poder fazer uso da
palavra com microfone, na hora da fala da população, porque tudo que você está falando agora não
vai sair na ata e a gente vai perder a sua fala se for assim.
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Quando terminar a fala dos secretários, vou te dar a palavra, já tem aqui inscrito. Ele está inscrito
nestes nomes aqui? Não. Então, seria... Já tenho cinco inscrições aqui. Você seria uma sexta. Você vai
ter uso da palavra, vai ter o tempo certo. No microfone... Porque, senão, se você falar daí, a gente
nunca mais vai saber, porque não está... Não tem como a gente captar a Ata.
Isso. Não, é bom. De qualquer forma, a dúvida...
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Sem problema. Se tiver que repetir, estou aqui à disposição para repetir.
Só também lembrar a todos aqui que, na verdade, as respostas técnicas são feitas pelos técnicos de
cada órgão. Não será feito por mim.
SMIH. Domicílios em áreas sujeitas a alagamento. Existe projeto para a construção de 2,2 mil
habitações na área da antiga fábrica da GE. Depende da descontaminação do solo, desapropriação e
fontes de financiamento. Não tem previsão. O custo ainda está a ser orçado, por isso a gente está
considerando que isso está em vermelho.
O Alexandre Cardeman pediu aqui só para colocar também, Vereador, que todo esse mapeamento,
na verdade, a origem dele são os próprios moradores que passaram para os senhores os pontos que
deveriam ser visitados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, houve uma questão... Na primeira Audiência, a gente
recebeu; e recebeu as demandas pela CPI, foram essas demandas que foram encaminhadas pela
Secretaria. Essa é a resposta. Então, vieram dessa forma.
Obviamente, numa cidade dinâmica como a nossa, outras demandas podem ainda vir a surgir, e a
gente vai tentando encaminhar na medida do possível.
O SR. MARCELLO VAIRÃO – Sem problema.
SMU. Área de especial interesse social, com edificações irregulares em trechos de baixada, junto ao
Rio Jacaré, em área desapropriada pelo Distrito Federal em 1956.
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Elaboração de projetos de requalificação urbana na Avenida Dom Hélder Câmara e nas ruas Álvares
de Azevedo e Miguel Ângelo, pela SMU. O projeto foi concluído, mas não tem ainda previsão para
orçamento.
Manguinhos. Na verdade, foram colocados para a gente sete pontos.
Geo-Rio. Não houve demanda para o órgão. Rio-Águas, o local sofre influência do Rio Faria-Timbó e
do Rio Jacaré. Os esgotos da comunidade são despejados no rio em função do sistema não estar
funcionando adequadamente. Há obras inacabadas do PAC. A Rio-Águas está realizando a limpeza e
desassoreamento do Rio Jacaré e não tem, no momento, previsão de limpeza e desassoreamento do
Rio Faria-Timbó.
Não há previsão de atuação da Rio-Águas em obras sob responsabilidade do PAC. Porém, foi
encaminhado ofício à Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop) solicitando uma
análise hidráulica referente às intervenções executadas. De qualquer forma, a gente isso colocou em
andamento, para que possa ser feita uma análise posterior pela Rio-Águas.
SMIH. Ausência de pavimentação nas ruas do entorno da creche, estudo estimativo elaborado para
pavimentação, drenagem e iluminação das vias, aguardando viabilidade de recurso, com prazo
estimado de três meses de obra após a liberação de recurso, um custo de aproximadamente R$ 980
mil.
Construção irregular obstruindo acesso à Via Barrinho 54. Vistoria para avaliar a possibilidade de
demolição. Está sendo considerada como a realizar ainda.
Domicílios atingidos. Inserção de famílias no auxílio habitacional temporário: 73, já autorizadas. A
gente está considerando que isso está em andamento.
SMU. Área de especial interesse social, com edificações irregulares em trechos de baixada junto à
confluência dos rios Jacaré, Farias-Timbó e o Canal do Cunha. Elaboração de projetos de
requalificação urbana ao redor da estação ferroviária pela SMU. Projeto: duração de seis meses.
Status: em andamento.
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SMAC. Área com presença de depósitos clandestinos de resíduos; possível contaminação das Hortas
Cariocas pela inundações; ausência de equipe do Programa Conservando Rios. Soluções: plantio de
mudas após a colocação de barreira de pneus pela Comlurb, o que também já foi realizado. Agora, a
Smac tem que fazer uma avaliação no local para ver se é possível o plantio ou não das árvores;
solicitação à Subsecretaria de Vigilância Sanitária para coleta e análise das hortaliças produzidas no
local, para que possa ser produzido um laudo quanto à questão da possível contaminação das
hortaliças.
No próximo slide, Rocinha. Na verdade, a Rocinha foi realizada em dois dias de vistoria. No primeiro
dia foram visitados oito pontos. No segundo dia, mais nove pontos. Foi a área mais trabalhosa, em
termos de andar pela comunidade.
Geo-Rio: em dois locais, obras e ações emergenciais já acontecendo. Em três locais, ações para
execução de projeto. Em outros três locais são necessárias ações de demolição de moradias,
notificação aos órgãos competentes – já realizada. Em dois locais, situação pontual de risco em
terrenos particulares. Os proprietários já foram notificados. Nos demais pontos não há ação da
Geo-Rio.
Vamos aos pontos:
Obras emergenciais atendendo a Travessa 8 e 850, e a Estrada da Gávea, 199. Prazo: seis meses, com
o custo de R$ 1,955 milhão.
Ações para execução de projetos: Vila Cruzada, Portão Vermelho, José Inácio e Dionéia. Prazo: 12
meses. A primeira tem o custo de R$ 2,340 milhões; a segunda de R$ 4,350 milhões; a terceira de R$
2,510 milhões.
Rio Águas, tudo verdinho.
SMIH. Deslizamento de terra, domicílios em áreas de risco não urbanizadas. Será realizada a
demolição de 55 domicílios em área de risco. As obras já foram iniciadas, com quatro meses de
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obras, e custo de R$ 1,887 milhão. Inserção de famílias no auxílio habitacional temporário: 148
pessoas já autorizadas. A gente está considerando que está em andamento.
Seconserva. Bueiro, que era da Travessa do Portão Vermelho obstruído em decorrência de
deslizamento de terra. A desobstruição da galeria existente sobre a via, o serviço programado é uma
rotina do órgão.
Morador relata que a laje da cobertura da canaleta de drenagem estaria em mau estado de
conservação. Está havendo dificuldade, e a gente pede o auxílio do pessoal da CPI para contactar o
morador que fez essa demanda, porque o pessoal da Seconserva não está conseguindo contato. Por
isso a gente colocou ali ainda em vermelho.
A questão da SMAC é justamente a questão do reflorestamento após a conclusão de obras. Assim a
gente conclui a Rocinha também.
Acabou. Obrigado e desculpe qualquer coisa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Marcello Vairão. Ao mesmo tempo, quero
agradecer também ao Alexandre Cardeman pelo trabalho que o COR fez. Não poderia deixar de
registrar e agradecer o trabalho do ex-Secretário da Casa Civil, Felipe Ramalho, que também
contribuiu muito para que esse trabalho do GT acontecesse.
Antes de seguir, eu queria registrar e agradecer a presença – e dizer que só não está aqui à Mesa
porque a nossa mesa não comporta... A gente está aqui, hoje, talvez, batendo o recorde de
Secretários ao mesmo tempo.
Agradeço a presença da Excelentíssima Senhora Fernanda Tejada, Secretária de Urbanismo; e
também do Excelentíssimo Senhor João Mendes de Jesus, Secretário de Assistência Social e Direitos
Humanos, também vereador muito querido aqui nesta Casa. Ele já me avisou que tem outra
Audiência Pública e, portanto, deixará aqui uma Subsecretária. Mas fez questão de também passar
aqui para que possa registrar a sua presença nesta CPI.
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Gostaria de passar a palavra aos Secretários que quiserem fazer uso para complementar, assumir
compromissos, apresentar alguma questão a respeito desses pontos destacados sobre o trabalho da
sua Secretaria no GT, ou dos pontos que ainda não estão resolvidos e que estão em andamento, que
possam fazer uso da palavra agora para que o povo, quando fizer uso da palavra, tenha ouvido
primeiro o Poder Público.
Passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Fazenda, Cesar Barbiero. Obviamente, a
questão é se já está liberado o dinheiro para as obras, não é, Secretário?
O SR. SECRETÁRIO CESAR AUGUSTO BARBIERO – Com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde,
Excelentíssimo Senhor Vereador Tarcísio Motta, que preside esta Mesa, e demais colegas e
componentes dessa Mesa. Sempre falamos que a função da Fazenda, o grande desafio da Fazenda é
prover recursos para que tudo aconteça. Estamos empenhados em cumprir a legislação deste ano. A
nossa lei orçamentária até o final do ano é um desafio enorme. Gostaria de agradecer a esta Casa,
mais uma vez, pela votação que tivemos essa semana na aprovação do Concilia Rio. Essa iniciativa
visa reforçar o caixa da Prefeitura, e essas ações demandam exatamente recursos. Nós temos
desafios a vencer. Então, mais uma vez agradecer a todos os vereadores que nos apoiaram nessa
iniciativa. Eu vou ser bastante breve, porque acho que os demais secretários que têm mais afinidade
com o tema gostariam de falar. Apenas deixar a minha solidariedade a todas as pessoas e o meu
empenho pessoal e toda a equipe da Fazenda para que essas demandas aconteçam no seu tempo, o
mais breve possível. Estamos bastante empenhados em angariar esses recursos. Peço que
multipliquem, especialmente, as pessoas que estão nos ouvindo: nós temos, vale a informação, R$
60 bilhões estocados em dívidas, são dois orçamentos, dois anos de orçamentos. Então, se puderem
propagar essa notícia, nós abrimos 90 dias de prazo para as pessoas pagarem as suas dívidas com
perdão de 80% dos encargos tentando melhorar esse caixa e fazer frente a esses desafios. Então,
peço apoio de todos nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Secretário, para quando a palavra retornar a Mesa, já
ficam duas questões mais ao final para que o senhor possa pensar e até consultar. Ficam duas
perguntas importantes, uma delas é: a CPI tenderá a apresentar emendas ao orçamento vinculadas
aos custos das obras que ainda não tiverem previsão orçamentária e que foram apresentadas nesse
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relatório. Eu acho que a gente poderia tentar abrir, antes do final do ano, uma conversa de
negociação para saber se é possível esse tipo de emenda, de onde tira, para que a gente possa
verificar essa possibilidade. Então, não é que assuma o compromisso de que vai apoiar a emenda
hoje, mas de que, pelo menos, assuma o compromisso de uma reunião com a CPI para que a gente
possa discutir, no orçamento do ano que vem, verbas onde não possa existir com base no trabalho
que o GT apresentou. Essa é a primeira pergunta para responder lá no final. A segunda é: em alguns
momentos na CPI, nós tivemos a fala sobre que a Prefeitura não tem conseguido usar algumas
verbas de convênio federal por falta de uma nota, por uma avaliação, por alguma coisa de acesso, de
que é uma questão, portanto, de verbas de convênios, que são de obras, sobretudo, da Rio Águas. E a
gente viu aqui uma série de obras importantes da Rio Águas. E aí, se a gente tem alguma perspectiva
de resolver este problema, que não é exatamente só um problema burocrático, é um problema
econômico-financeiro, me parece, mas se a gente tem alguma perspectiva de sair dessa situação
para que a gente volte a fazer uso de verbas que tenham a ver com convênios do Governo Federal já
aprovados, inclusive. Ficam essas duas perguntas para o momento de retorno a Mesa. Então, eu
queria passar, para fazer o uso da palavra, ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal da Casa
Civil, Paulo Albino Santos Soares.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Boa tarde a todos. Boa tarde, Vereador Tarcísio,
Vereador Renato Cinco, secretários e a todos os presentes. Eu quero acrescentar aqui à fala do Vairão
que, junto com a Casa Civil, monitorou o andamento do grupo de trabalho até que a gente pudesse
chegar a esse relatório final. Eu quero agradecer ao Felipe, que é o ex-secretário da Casa Civil, que foi
muito importante no andamento do grupo, e parabenizar os membros da CPI pela iniciativa pioneira
de criar um grupo de trabalho para acompanhar, para ajudar aqui na CPI. Eu serei muito breve para
passar a palavra para os secretários das áreas que sabem, as áreas técnicas. Eu agradeço a todos
pela presença, e o compromisso de que a gente se empenha ao máximo para resolver todos os
problemas de vocês. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Secretário. Para não perder o hábito, fica para a
parte final uma pergunta: qual é o projeto da Prefeitura para o fortalecimento do COR, que a gente
viu tão importante neste momento? Para pensar lá na fala final.
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Eu queria, então, passar a palavra para o Excelentíssimo Senhor Secretário de Conservação, Roberto
Nascimento Silva.
Quero dizer, inclusive, até porque tem a Casa Civil antes aqui, que a Secretaria de Conservação, como
vocês viram, e a Comlurb, foram os órgãos que mais prontamente resolveram as demandas. Eu
queria fazer esse elogio de público. Senhor Presidente da Comlurb, Senhor Paulo Mangueira,
agradeço por sua presença, elogiando seu trabalho de pronto. Tanto a questão da Seconserva,
quanto da Comlurb, as pessoas que acompanharam disseram que foi pedido e, neste momento,
foram prontamente atendidos.
Agradeço, passando a palavra para o Senhor Roberto Nascimento Silva fazer uso da palavra naquilo
que possa complementar.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO SILVA – Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui
em mais uma CPI. Gostaria de cumprimentar o Vereador Tarcísio Motta, o Vereador Renato Cinco e os
demais vereadores, caso haja mais algum aqui no Plenário. Gostaria de cumprimentar os secretários
aqui presentes; todos os técnicos, moradores das regiões afetadas, que estão também aqui
acompanhando. Gostaria de parabenizar o trabalho dos técnicos, não só da Seconserva, da Rio-Águas,
como também os técnicos dos outros órgãos aqui representados.
Vereador, agradeço pelo elogio. Gostaria de agradecer por suas palavras porque nós, como
Secretaria de Conservação, trabalhamos com custeio. Então, é um pouco mais fácil trabalhar nessas
demandas do que, por exemplo, a Rio-Águas, que é uma secretaria de investimentos. Ela precisa de
recursos, às vezes, de convênios, e, como foi falado aqui anteriormente, existem alguns entraves que
acontecem, tornando difícil o trabalho de forma contínua.
Mas estamos aqui para poder dirimir as dúvidas, o que tiver para ser dirimido. Estamos aqui em
parceria com esta Casa para poder resolver em conjunto – essa dificuldade, esse problema financeiro
pelo qual passamos algumas vezes –, de mãos dadas, pensando num objetivo, canalizando o foco
com as secretarias em conjunto. Achamos que vamos conseguir alcançar os objetivos aqui
determinados. Temos a esperança de que iremos alcançar esses objetivos.
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Então, gostaria de agradecer a todos pelos trabalhos apresentados e pelo esforço de cada um.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Secretário.
Também, para não faltar, fica a pergunta para o final – o senhor adiantou um pouco...
Antes, quero registrar a presença do Senhor Pedro Ferrer, Presidente da Rio-Águas.
A discussão é exatamente onde a gente vai conseguir os recursos para o conjunto de obras
necessárias. Se do ponto de vista daquilo que era emergencial, pontual, foi resolvido, aquilo que é
estrutural, a gente viu, na própria planilha, há muito a ser feito e há muito recurso necessário a ser
feito. Como a gente vai resolver isso? E como a gente vai construir, junto com o restante da
Prefeitura, também um plano de contingência para as áreas de alagamento? Se nós temos algum
plano de contingência com problemas nas áreas sujeitas a deslizamentos, no entorno do Maciço da
Tijuca, não tem, por exemplo, para Barra de Guaratiba, que é um caso, para as áreas de alagamento,
como Jardim Maravilha, Manguinhos, Jacarezinho. E outras áreas que a gente tem visto de
deslizamento, junto com a própria questão do Horto, de Vargem Grande. A gente precisa construir
um plano de contingência para esse processo, identificando as outras áreas.
Então, fica a pergunta também para o final: qual o compromisso que a gente pode assumir aqui com
as famílias atingidas nesses lugares de construir não só as obras, mas também onde vamos buscar
recursos. E também o plano de contingência pra frente. Mas também é para o retorno e aí, é claro, o
Senhor Pedro Ferrer também poderá fazer uso da palavra.
Queria passar a palavra ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião
Bruno.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Boa tarde, professor Tarcísio. Boa tarde, Vereador Renato
Cinco, senhora defensora. Boa tarde, secretários municipais, senhoras e senhores.
É com muita satisfação que a gente vem aqui, a esta CPI, para fazer esse registro de que esse
trabalho era um trabalho importante a ser feito e que foi feito com a participação da Câmara e com
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os órgãos que atuam na questão da recuperação da Cidade, depois do evento climático, como
aconteceu em fevereiro passado e em abril passado.
Dizer para vocês que a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem medido esforços no sentido de buscar
recursos para atender as áreas afetadas pelas chuvas. Está aqui o nosso Secretário de Fazenda, com
a sua equipe, na questão dos orçamentos, que, semanalmente, na coordenação do Prefeito Marcelo
Crivella, tem buscado solucionar, a cada demanda, a cada necessidade que nós, órgãos de ponta,
vamos buscar esse atendimento, seja emergencial, seja através de contrato. Eles tem tido todo o
esforço no sentido do remanejamento orçamentário, na questão da sensibilidade social que esses
eventos climáticos causaram na Cidade.
Então, eu acho que aqui fica esse registro, em que não só o Prefeito, preocupado com a situação que
assolou a Cidade após esses eventos climáticos, toda a equipe de secretários, presidentes de órgãos,
tem se debruçado, tem buscado, principalmente na questão orçamentária e financeira, recursos para
que a gente pudesse atender a essas demandas todas.
Só para fazer mais um registro: aqui nós estamos tratando de dez áreas que ficaram fora no
primeiro atendimento, mas a Cidade do Rio de Janeiro, hoje, entre obras contratadas e emergenciais,
soma 52 intervenções. Aqui, a gente apresentou algumas obras que já estão em andamento, que
foram, também, emergenciais, e tem obras que serão licitadas ao longo desse tempo.
Então, dizer para vocês que é uma preocupação, não só do Secretário de Infraestrutura, não só do
Secretário de Conservação, mas é uma preocupação do Prefeito Marcelo Crivella e de toda a equipe
comprometida com a recuperação da Cidade, após esses efeitos.
Deixar aqui um grande abraço a vocês. Dizer para vocês que a Prefeitura do Rio de Janeiro está
sensível a essas questões e, em curto prazo, em médio prazo, está buscando soluções para todo
atendimento que é necessário nessas áreas afetadas. Obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Companheiro, muito obrigado. Amigo, eu queria garantir a
sua fala, porque, da mesma forma que o teu desabafo todos aqui estão vendo, e ele é um desabafo
legítimo, mas ele acaba não sendo registrado, nem na ata, nem no trabalho da CPI. Ele acaba sendo
um desabafo que só nós é que vamos ouvir. Ele é legítimo, mas eu queria garantir que você faça uso
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da palavra. Eu sei, ele é um desabafo legítimo, mas só para a gente poder ordenar, a situação é: nós
vamos ter agora, ainda tem dois secretários para falar, e aí a fala é do povo. Aí, você pode se
inscrever para poder falar. Já estou informado aqui que, até, você já está inscrito, mas, se não
estivesse, eu queria garantir a tua fala, para a gente poder não ter problema. De qualquer forma,
agradeço a participação, mas só para a gente poder, ao microfone, para ter o registro, como ele deve
ser feito.
Secretário Sebastião Bruno, além dos recursos, o senhor já falou, a sua fala toda foi sobre isso, nós
vimos, na apresentação, que há uma série de famílias cadastradas para receber o aluguel
temporário, o que a gente chama, comumente, de aluguel social. Para a resposta na volta, quando é
que a gente tem a efetivação dessas novas pessoas que foram apresentadas como andamento? Na
volta, o senhor pode dar um prazo, ou seja, mês que vem, semana que vem, amanhã – amanhã, não,
porque é sábado –, quando é que a gente pode ver efetivado essas pessoas que foram identificadas,
pela própria Prefeitura, como famílias que precisam entrar nessa questão do aluguel temporário?
Além, óbvio, dos recursos maiores, das obras emergenciais, que o senhor já fez uso da palavra.
Queria dizer outra coisa também, o COR vai repassar essa apresentação, que tem a planilha, para nós
de forma também eletrônica. Todos os contatos que nós temos na CPI poderão receber no seu
celular cópia dessa planilha. Então quem não tem ainda o contato, quem não tem recebido alguma
correspondência da CPI, pode procurar o Otto, o Tomás, o Renatinho, que estão aqui, até o final da CPI,
para que a gente possa encaminhar por via eletrônica, pelo WhatsApp, a apresentação que foi feita
aqui, para que todo mundo possa ter, inclusive, prazo, valores, aquilo que está colocado e aquilo que
não está colocado, para que a gente possa acompanhar a cobrança. Tinha esquecido de falar isso,
que até várias coisas não foram lidas. Aquilo que está resolvido não foi lido, para que vocês possam
dizer que está resolvido, e não está, e aquilo que pode faltar.
Queria pedir pra fazer uso da palavra o Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente, Marcelo
Queiroz. Vai fazer uso da palavra no microfone seis, para matar saudade do tempo em que ele era
vereador desta Casa e poder fazer os seus comentários e o seu complemento.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO QUEIROZ – Primeiro, agradecer e parabenizar a participação dos
vereadores aqui presentes e toda a Casa. Como Secretário de Meio Ambiente, a gente já esteve
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presente em uma reunião da CPI, aonde foram apresentadas todas as ações, não só dessas áreas,
mas que a Secretaria de Meio Ambiente vem atuando. A Secretaria tem dois compromissos em
abertos, que são: os Conservando Rios, que nessas áreas, obviamente, são pioridade. Então já estão
sendo providenciados. E os outros pontos, que foram mostrados, geralmente, dependem de alguma
aprovação da Geo-Rio para a gente conseguir fazer o reflorestamento. Até para não gerar uma
insegurança para a sociedade que ali vive. Mas fico à disposição do Vereador, dessa Comissão, como
eu já falei no dia da reunião, para qualquer esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sem sombra de dúvida, Marcelo. E aí a pergunta pra você é,
para depois, para o momento: quais são as previsões da Secretaria para a expansão do Programa
Conservando Rios? A gente pode ter uma boa expectativa para mais rios entrarem no programa?
Queria chamar para fazer uso da palavra a Senhora Secretária de Urbanismo, Fernanda Tejada.
Também fará uso da palavra no microfone seis, para fazer os seus comentários a respeito do que foi
apresentado e dos compromissos da Secretaria de Urbanismo para apresentar aqui às famílias.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Vereador Tarcísio
Motta, pelo convite; Vereador Renato Cinco. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui na Casa,
prestando esclarecimento para os nossos munícipes, para os quais trabalhamos. Gostaria de
salientar que no que tange à participação da Secretaria de Urbanismo, muitas das áreas afetadas
tratam-se de área de especial interesse social, que são de atribuição da Secretaria de Infraestrutura e
Habitação.
Mas, independente disso, a nossa Secretaria tem preparado projetos de urbanização no entorno.
Nessas áreas de interface com as áreas formais. E, de qualquer maneira também, dento da pasta,
nesse período da minha gestão, seguindo a tônica do nosso Prefeito Marcelo Crivella de tentar trazer
a legislação urbanística para a característica da cidade, atualizá-la – a gente tem uma legislação
muito ultrapassada, uma base aí de 76 –, então, nós estamos tentando trazer ordem urbanística
através da atualização da legislação. E aí, mais uma vez, também, peço ajuda da Casa. Na próxima
semana, eu vou começar a protocolar as leis junto aqui. Uma delas, inclusive, nas áreas formais, eu
gostaria de falar sobre o nosso contribuinte que comentou sobre o Jardim Maravilha. Estamos
preparando um PEU para aquela área de Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz, que também é uma área
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que está com a legislação muito ultrapassada e, dessa forma, a gente vai tentar trazê-los para a
formalidade.
Além dessa questão das atualizações através das leis, a regularização fundiária. Também estamos aí
por – espero – mais 60 dias conseguindo lançar aqui na Câmara e vamos ser a primeira capital no
país com esse ajuste da lei federal à nossa cidade, para que a gente possa trazer população para a
formalidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fernanda, para você fica uma pergunta também para o
momento do retorno: se há alguma previsão da Prefeitura... A gente aprovou aqui uma lei, inclusive
de autoria da Marielle, que era aquela da construção de um programa de assistência técnica em
áreas inclusive de especial interesse social. Essa é uma questão importante do ponto de vista... Não
sei exatamente se seria alguma coisa combinada com a Habitação e Urbanismo, mas se há alguma
previsão, porque esse é o tipo de elemento que também nas questões, inclusive, sobre drenagem etc.
seria de muita utilidade para a cidade, só para que a gente possa ter uma pergunta para cada
secretário no retorno.
Mas as principais perguntas virão agora. Virão de quem, de fato, sofreu as chuvas de fevereiro e de
abril; de quem recebeu as equipes dos grupos de trabalho; de quem viu o que foi feito até agora; de
quem agora ouviu o que está planejado, prometido, apontado para vir daqui para frente e que vai
poder fazer uso da palavra agora.
A gente organizou as falas por comunidades e, portanto, a gente vai chamar as comunidades que
farão uso da palavra ali. A gente está mais ou menos no nosso plano: são 15h36 agora – era para ter
começado às 15h30, estamos só seis minutos atrasados –, cada uma das comunidades terá 10
minutos e teremos a divisão às vezes entre uma, duas pessoas, mas no máximo 10 minutos por cada
comunidade.
Para a comunidade do Horto, vou chamar para fazer uso da palavra o Senhor Emerson de Souza.
Poderá fazer ali do púlpito, da Tribuna Marielle Franco.
Queria registrar a presença do nobre Vereador Reimont, grande companheiro de muitas lutas.
Reimont, a gente vai abrir a palavra para os vereadores depois que o povo falar – não tenho
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nenhuma dúvida de que você concorda com isso. Logo depois da comunidade do Horto, falará a
comunidade de Barra de Guaratiba. Então, a Senhora Rosilaine e a Senhora Aladir também farão uso
da palavra logo depois do Emerson.
Emerson, a palavra é sua.
O SR. EMERSON DE SOUZA – Boa tarde a todos. Boa tarde aos Vereadores Tarcísio Motta e Renato
Cinco, à Defensora Maria Júlia – essas pessoas estão sempre lá no Horto junto com a gente. Vereador
Reimont também presente.
Quero dar um boa-tarde também principalmente a todos os representantes de todas as
comunidades

que

foram

impactadas

pelas

últimas

enchentes;

e

também

agradecer

o

comparecimento dos técnicos das respectivas secretarias da Prefeitura dentro desse grupo de
trabalho de vistoria nessas comunidades impactadas.
Vou falar aqui especificamente do Horto Florestal. Fomos a primeira comunidade a ser visitada por
esse grupo de trabalho. Infelizmente, não tivemos a presença dos representantes da Cedae, que é a
Companhia Estadual e Água e Esgoto.
Temos um grande problema lá, no Horto Florestal, por conta dessas enchentes, que é a poluição do
Rio dos Macacos. A gente recebeu a equipe da Cedae nesta semana lá no Horto Florestal, eles
começaram a fazer as obras de reconstrução do sistema de captação de esgoto das casas que estão
ali, na beira do Rio dos Macacos. Mas senti falta desse mapeamento nos afluentes do Rio dos
Macacos, porque não é só ele que sofreu o impacto dessas enchentes: a gente tem os seus afluentes.
A gente tem afluentes do Rio dos Macacos, inclusive, na visita desses técnicos da Prefeitura, eu estive
presente também e tive oportunidade de apresentar a eles esses outros locais além do Rio dos
Macacos que foram causadores das enchentes lá no Horto Florestal, que fica no Bairro do Jardim
Botânico, pra quem não sabe. E eu senti falta desses outros pontos dentro desse relatório aí
apresentado pelo COR e eu gostaria de saber dos representantes da CPI das Enchentes e
principalmente das secretarias respectivas que estão nesse trabalho se existe, dentro do laudo
técnico que cada secretaria fez, se esses outros pontos estão contemplados ou se eles foram
somente esquecidos aqui nessa apresentação por ser um resumo. E, assim, de conhecimento de
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causa, porque eu sou nascido e criado lá no Horto Florestal, praticamente conheço aquilo ali tudo.
Todos os rios, plantas, a gente tem todo esse conhecimento, porque a minha família como a família
de todos os moradores do Horto que estão na área impactada e não é área impactada tão somente
pelas enchentes, porque o Horto também é uma comunidade ameaçada de remoção. A gente tem
um litígio com o Parque Jardim Botânico.
Então, são 521 famílias ameaçadas de remoção. E se não bastasse isso, a gente tem essa questão das
enchentes, a gente tem aí mais de oito meses praticamente esperando alguma solução dos órgãos
públicos nesse sentido. E até me causa certa estranheza a gente estar mais uma vez na mão do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, esperando uma autorização do Instituto para realização de
obras lá. Haja vista que esse Instituto é um dos algozes do nosso processo. É o maior interessado em
retirar essas 521 famílias do Horto Florestal. E se não bastasse isso, não existe alternativa de
moradia pra essas 521 famílias.
Com isso, me causa estranheza a gente estar aguardando aí o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico,
também haja vista que ali é uma área de litígio, então, não tem nada certo de que a área é do Jardim
Botânico. Está em litígio. Nós estamos ainda num processo dentro dessa realidade que nos é
apresentada aí, que é essa ameaça de remoção dessas 521 famílias. Eu gostaria, além de estar
explanando todo esse contexto que passa a Comunidade do Horto Florestal, eu gostaria de saber se
existe uma data fixada para o início dessas obras. Porque eu ouvi falar do Rio dos Macacos, mas a
gente, nessa semana mesmo que passou, não sei se as pessoas aqui tiveram a oportunidade de
assistir no jornal, a gente teve uma ponte que caiu, a metade da ponte, que é ali na Estrada Dona
Castorina, mas já dentro das mediações do Parque Nacional da Tijuca e foi uma ponte que foi
inaugurada pela Princesa Isabel, por volta de 1870 e até, hoje, essa ponte não teve vistoria. Quer dizer,
são mais de 120 anos que a ponte foi construída e não houve vistoria dos órgãos públicos nesse
lugar. E a gente está sentindo falta dentro desse relatório dos pontos que precisam das obras de
contenção de encosta fora do Rio dos Macacos. Porque o Rio dos Macacos só ali na região do Horto
Florestal, tem cinco afluentes e eu não vi isso contemplado dentro desse relatório do COR.
Então, eu estou exigindo, como representante da Comunidade do Horto que esses órgãos nos
apresentem primeiramente os laudos técnicos que foram feitos e que a gente possa ver essas áreas
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contempladas. A gente tem três represas totalmente assoreadas lá no Rio dos Macacos e não vi no
relatório essas represas. E se houver novas chuvas? E não precisam ser da proporção dessa última
chuva que houve neste ano, em 8 e 9 de abril de 2019... Mas se houver novas chuvas de verão lá na
região, vamos rever esses problemas no Horto Florestal, no Rio dos Macacos, enfim, na Rua Barão de
Oliveira Castro, que vi contemplada aqui no relatório. Mas não vi as outras áreas contempladas no
relatório.
Inclusive, quero explanar que alguns moradores ali da Barão de Oliveira Castro...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um minuto.
O SR. EMERSON DE SOUZA – Eles receberam intimação da Prefeitura, assim como outros moradores
que estão na área impactada do Horto Florestal também receberam intimações da Prefeitura, tá?
E eu gostaria até de saber aqui, aproveitar que o Secretário Municipal de Habitação está aqui: a gente
queria saber quem são essas 17 famílias do Horto que estão dentro desse plano de habitação da
Secretaria, porque nós... Eu, como presidente da Seção de Moradores do Horto Florestal, e a maioria
dos moradores não estamos sabendo disso. E me causa mais uma vez estranheza a gente estar
recebendo essa notícia aqui, haja vista que a gente está nesse processo de litígio com o Jardim
Botânico de 521 famílias ameaçadas de remoção e sem ter para onde ir, não é?
E a gente sabe que existe a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e também gostaria de saber
até em que condições essas famílias foram cadastradas e, se sim, se estão cadastradas, para onde
elas vão.
Então, terminando aqui a minha fala, quero mais uma vez agradecer o convite da CPI para a gente
estar presente, mas, assim como outras pessoas, pelo que estou vendo aqui, estamos com mais
dúvidas dentro desse processo do que vendo soluções.
Obrigado.
(PALMAS)

A2-1076

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Emerson.
Acho que depois, ao final, quando voltar para a Mesa, se, por acaso, algum técnico aqui presente da
Rio-Águas ou da Geo-Rio ou da Secretaria de Assistência Social quiser fazer uso da palavra para
responder as perguntas do Emerson, que depois a gente vai encaminhar não só a apresentação,
como o relatório de cada órgão, para que você possa, inclusive, encontrar se há dúvida para isso ou
não e a gente seguir adiante.
Queria registrar a presença de algumas pessoas que estão aqui e que não são secretários, para
depois pedir, inclusive, se estiver faltando alguém, que a gente possa colocar aqui ainda também.
Registrar a presença e agradecer a presença do Marcelo Sepúlveda, da Seconserva; da Ana Badaró,
da Casa Civil; da Geo-Rio, Ernesto Mejido, Ricardo D’Orsi e Luiz Brandão; da SMIH, Carlos Alberto
Siqueira, Túlio Fábio Guida, Gustavo Cintra, Igor Cardoso; da Secretaria Municipal de Fazenda, Carlos
Eduardo; da Comlurb, já havia citado o Senhor Paulo Mangueira, presidente da Comlurb; da Rio-Águas
o Pedro Ferrer eu tinha citado também; da Defesa Civil, o Subsecretário Edson da Silva, também o
Rodrigo Bissoli e o Sérgio Gomes; Meio Ambiente, Marcelo Queiroz eu já tinha citado aqui, estava na
outra lista, mas... E também a assessoria da Secretaria de Urbanismo, o Antônio Correia.
Se tiver mais alguém que a gente não tenha citado, por favor, sinalizar que os nossos assessores, ou
da Casa, vão pegar para que eu possa mencionar e agradecer a presença.
Para falar por Barra de Guaratiba, Rosilaine da Silva e Aladir da Paz. E, depois, para falar pela Rocinha,
já pode se aproximando do microfone, Leonardo Castro e Gabriel Rolemberg.
Então, agora, Rosilaine e, depois, Aladir. 10 minutos para dividir entre vocês duas.
A SRA. ROSILAINE DA SILVA – Boa tarde a todos. Meu nome é Rosilaine, moro em Barra de Guaratiba.
Bom, Barra de Guaratiba sempre sofreu as chuvas, sempre teve desmoronamento. Em 2010, se não
me engano, já teve também, tivemos esse... É um problema lá agravante, e a Comlurb esteve junto lá
com os moradores ajudando. A Prefeitura também chegou junto de alguns locais, sendo que a chuva
tem aumentado e tem piorado, como piorou agora em 2019 – teve até o falecimento lá em Barra de
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Guaratiba, lá na Estrada da Vendinha. E está fazendo obras. Tem lugares, tem pontos que obras estão
sendo feitas e tem lugares e pontos também em que não estão sendo feitas obras.
Inclusive, eu quero citar um local, lá onde nós moramos, em que nós recebemos uma notificação da
Geo-Rio dizendo que nós, moradores, é que teremos que fazer a obra, por ser um órgão privado. E o
que acontece: em outros locais – e nós temos aqui a foto – a Prefeitura fez encostas, a Prefeitura fez
a obra. E também são lugares privados, lugares com uma casa só e que não colocam em risco outras
casas.
Onde nós moramos houve desmoronamentos de barranco, de pedra e, ocasionalmente, se descer
mais barrancos e pedras, não vai pegar só uma casa, mas cinco, 10 casas mais para baixo.
Eu quero alertar aqui também que, no governo de Cesar Maia de 2002, foi feita pela Prefeitura uma
escada desde lá debaixo até a porta da minha casa. Então, com isso, sendo um local privativo, um
local particular onde nós temos que fazer a obra, por que o engenheiro em 2002 não embargou essa
obra por ser um lugar privativo?
Agora, eis a minha pergunta: por que a Prefeitura não pode fazer a obra alegando que lá é privativo, é
um órgão particular? Nós temos que fazer a obra, se a Prefeitura fez a obra da escada, assim como
também faz a obra na Gruta, onde passa água? Foram feitas essas obras e em outros pontos foram
feitas outras obras, muros de contenção, também em lugares privativos, inclusive dentro de um
condomínio particular em que a Prefeitura também fez a obra e que não foi citada aqui quando o
nosso Secretário apresentou. Não foi citado esse condomínio, e eu tenho prova, onde foi feita a obra
pela Prefeitura.
Eu queria agradecer a todos aqui e quero deixar essa pergunta. Nós recebemos essa notificação. E
algo importante também, que eu quero passar aqui para vocês, é que quando eu pedi um documento
da Defesa Civil, que foi assinado pelo engenheiro da Geo-Rio, a vistoria na minha casa, o endereço de
lá estava errado nesse documento, para eu conseguir esse auxílio, que é o aluguel social. Isso me deu
uma dor de cabeça, já estar morando num lugar, já pagando aluguel do meu bolso e, por causa desse
documento, não estar no meu endereço. Embargaram o meu documento por estar com outro nome,
o nome de outro lugar. E, assim, eu liguei lá para o 199. Eles me informaram que não tem como
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refazer esse documento por ter sido assinado pelo engenheiro. No caso, o engenheiro não estava no
local para me responder essa pergunta e eles me alegaram que fariam uma retificação no
documento. A única coisa que eles puderam fazer para eu conseguir pegar o aluguel social foi
retificar o Caminho do Pau do lado do Caminho do Souza. O meu endereço não é Caminho do Souza.
Eu não moro no Caminho do Souza, eu moro no Caminho do Pau, 897. Então, eu queria que vocês
averiguassem essas minhas perguntas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Rosilaine.
Ainda para falar de Barra de Guaratiba, Dona Aladir.
A SRA. ALADIR DA PAZ – Boa tarde a todos. Eu não sei o nome dos vereadores, eu não lembro. Mas
eu espero ser bem curta, não grossa.
Eu venho falar de Barra de Guaratiba. O pessoal fala assim:
“Barra de Guaratiba é um lugarzinho assim, assim...” Não, Barra de Guaratiba é um lugar que tem um
nome, tem peso. Barra de Guaratiba não é só um lugar turístico, onde a pessoa vai à praia, toma seu
banho e pega o 867, se não tiver carro, e vai para casa. Não, Barra de Guaratiba é lugar de morada.
Eu, Aladir da Paes de Barros, moro em Barra de Guaratiba, tenho orgulho de Barra de Guaratiba,
porque foi lá que nasci, que cresci, e não digo que lá vou morrer, mas estou feliz. Sou uma pessoa
feliz porque moro lá. Infelizmente é uma área igual a todas e tem seus contratempos. Vem a chuva,
derruba uma árvore e acaba com a minha família, que não é pequena.
Nós moramos num local lindo, lindo de viver, lá no alto, lá no morro, e lá nós construímos: meus pais
construíram ali; nós, meus irmãos e eu, construímos ali, com nossa família e vivemos. Somos felizes.
Mas o que aconteceu? Aconteceu essa tragédia na minha família, morrendo meu irmão mais novo do
que eu, minha cunhada, esposa dele, e meu sobrinho, filho mais velho dele, mas, pela misericórdia de
Deus, ele ainda deixou um filho dele, que agora está se recuperando dos ferimentos. Ele já está
começando a andar, para glória e honra de Deus.
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E eu venho dizer o seguinte: a obra foi feita? Foi. Foi feita essa obra, mas, gente pela metade. Por
quê? Fizeram a encosta. Gente, eu tenho fotos. Eu vou lá e estou lá... Levei um mês e dez dias sem
poder ir. Gente, eu fiquei amargurada, porque eu não conseguia ir, por meus problemas de saúde.
Mas eu não consegui acompanhar, só que eles fizeram uma canaleta para a água descer bonitinha.
Sendo que, correndo a água, ela vai desaguar na casa da minha irmã, que está aqui. Essa água... Não
vem só água, gente, vem esgoto. O esgoto está a céu aberto naquela obra. Eu não sei como eles
fizeram essa obra. Não sei. Fizeram lá, botaram a obra lá, porque esse esgoto é do vizinho. De onde?
Próximo da árvore que caiu na casa do meu irmão.
Então, a minha casa está interditada, ninguém mora lá, gente. Virou um breu, Está um breu. Vem a
noite, ninguém vê nada ali, porque ninguém mora mais naquele local,está tudo interditado.
E eu queria saber o que pode ser feito daqui para frente. A água vai continuar na casa da minha irmã
e na casa da minha outra irmã? A casa de um irmão já não existe mais, teve que tirar, para fazer a
obra, teve que demolir. E a casa do meu irmão que teve que ser demolida, eles tiraram o lixo há
pouco tempo. Os entulhos todos. tiraram agora. Faz o quê? Uns dez ou doze dias, tiraram esse
entulho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um minuto.
A SRA. ALADIR DA PAES DE BARROS – Mal e porcamente. O que aconteceu? A obra foi malfeita. O
que pode ser feito? Eu queria uma resposta. Eu não gostaria que acontecesse outro acidente. Outro
acidente já houve em 2010, na outra residência, na casa do meu pai, mais abaixo. Então, o que
acontece? Eu quero uma solução. Eu quero que a imprensa vá, bota pressão. Foi feita a emergência?
Gente, graças a Deus, mal e porcamente, foi feita.
Então, eu agradeço a oportunidade.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Dona Aladir. Os secretários estão anotando e
depois responderão.
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Para falar pela Rocinha, os Senhores Leandro Castro e Gabriel Rolemberg, que também dividirão os
dez minutos.
Estou avisando: quando vai chegando quatro, aviso que falta um, porque aí, vocês, imaginando que
estejam dividindo cinco e cinco. Está bem?
O SR. LEANDRO CASTRO – Boa tarde a todos. Sou Leandro. Sou morador da Rocinha e tenho a honra
aqui de falar em nome dos moradores que sofreram muito naquelas duas chuvas terríveis de
fevereiro e de abril. Estou falando aqui por cada morador que nos procurou pedindo ajuda, por cada
morador, pelas famílias que perderam seus parentes, porque tivemos óbitos na Rocinha, e eu quero
começar a minha fala, parabenizando a CPI das Enchentes, pela organização desse grupo de trabalho,
que é importante. E eu acho que esse grupo de trabalho fala de algo que já deveria acontecer nas
políticas públicas, não só no Município do Rio de Janeiro, mas no Rio, que é a intersetorialidade. Elas
deveriam dialogar mais. Elas deveriam funcionar juntas.
Eu quero começar tecendo algumas críticas ao que a gente já recebeu, enquanto devolutiva,
referente aos relatórios que nos foram já cedidos, e começar também falando que eu participei de
uma reunião junto com outros moradores na SMH, e estivemos com alguns gestores que fazem
parte da Secretaria e nos foi explicado que toda a tomada de decisão para que haja remoção nas
favelas vem a partir de um fluxo que funciona – segundo a funcionária, agora eu não me recordo o
nome – a partir do relatório técnico que vem da Geo-Rio. Ele funciona de forma articulada.
E, aí, eu já quero colocar aqui para que os secretários nos expliquem por que o relatório, por exemplo,
da SMH prevê mais remoções do que o relatório da Geo-Rio. Porque, analisando o documento, a
gente presenciou que o relatório da Geo-Rio fala muito sobre a contenção de encostas e o relatório
da SMH, ele vem, ele traz mais esses discursos das demolições de casas. Então, eu gostaria muito de
entender isso. Eu gostaria também de colocar aqui o nosso descontentamento porque já passaram
quase oito meses desses acontecimentos na cidade. E isso é uma questão emergencial. A gente está
falando de vidas.
Hoje me foi apresentado um vídeo do Senhor Amendola, do Secretário de Ordem Pública, no qual ele
fala que chegou para ele informações de que, na verdade, a sirenes tocavam e os moradores que não
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saíam de casa. O senhor me desculpe eu estar falando isso aqui, mas ele está falando de famílias, de
vida e da população favelada. Então, quando fala da população favelada e da população que mora em
zona periférica, mexe comigo, mexe com a minha história, mexe com a minha identidade.
Então, eu o convido, na próxima chuva forte que tiver, juntamente com a família dele a tentar chegar
num ponto de apoio. Ele vai entender porque as famílias não saem dos pontos de apoio. Elas não
saem, porque, na verdade, eles não existem. Eles são uma farsa. Na última vistoria em que eu
participei lá na Rocinha, em que os colegas da Secretaria estiveram presentes, falamos com a Defesa
Civil, e eles ficaram de fazer uma revisão dos pontos de apoio, e até agora essa revisão não foi feita.
Eles estão esperando o quê? A próxima chuva? O verão está chegando, gente. É uma tragédia
anunciada. Eu não estou aqui falando de algo que aconteceu ontem. Eu estou falando de algo que é
histórico no Rio de Janeiro. É histórico. Então, eu quero dizer para vocês que quem reproduz essa
morte, quem reproduz essa política de morte no nosso município, vocês me desculpem falar, mas é a
Prefeitura e o Estado. À medida que eles nos deixam vivenciar essa situação.
A Rocinha produziu uma carta que foi feita pelos moradores que está disponível. Trouxemos essa
carta aqui na nossa primeira Audiência e eu queria deixar claro que os moradores estão atentos. A
gente está aprendendo a fazer o exercício do por quê. E se depender da gente, a gente vai criar, sim,
espaços de resistência para cobrar aquilo que é direito nosso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado.
Queria chamar para completar o tempo o Senhor Gabriel Rolemberg.
O SR. GABRIEL ROLEMBERG – Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos secretários, ao Vereador
Tarcísio e, principalmente, aos moradores e moradoras que estão hoje aqui, faltando a um dia de
trabalho, faltando aos seus compromissos para vir lutar pelos seus direitos.
Esse é o nosso espaço, somos nós que pagamos isso e temos todo o direito de estarmos aqui hoje
ocupando esse espaço com as nossas falas.
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Léo já falou um pouco sobre qual foi a nossa posição em relação ao relatório apresentado. Nós
tivemos acesso a esse relatório, e foi com muito descontentamento que vimos como esse relatório é
impreciso em várias coisas que ele deveria apontar.
No caso específico da Rocinha, em muitas situações, em vários planejamentos no relatório, nós não
sabemos para que serão feitas as obras, qual será a destinação dessas obras. Fica tudo muito
impreciso. Nós viemos aqui desde o início dessa CPI e apresentamos uma carta aberta da Rocinha,
que continha um conjunto de reivindicações. Continha, por exemplo, a reivindicação de
melhoramento do nosso sistema de sirenes e de reabilitação dos nossos pontos de apoio, que, como
bem disse o companheiro Leandro, não funcionam atualmente. Além disso, a gente propôs medidas
de reassentamento das famílias, medidas de indenização dessas famílias. No relatório apresentado,
isso não foi discriminado.
Tendo em vista isso, eu trago aqui a proposta, pela comunidade, para que nós possamos, vereador,
encaminhar um grupo de trabalho entre a Prefeitura e a Rocinha e que nós agendemos, coloquemos
prazos para que essas ações que a Rocinha trouxe, na carta, possam ser efetivadas. A gente precisa
de coisas concretas, a gente precisa de soluções. Estamos cansados de falação. Aqui, eu falo pela
Rocinha e por todas as comunidades que vêm, pacientemente, desde fevereiro, escutando, escutando,
escutando, sem ter solução para os nossos problemas. Nós precisamos de ações da Prefeitura.
Quero deixar encaminhado o relatório apresentado. O mesmo não contém prazos para que as coisas
sejam feitas, e nós precisamos de prazos, nós precisamos de ações concretas. Essa é a nossa
proposta. Espero que os secretários possam nos escutar. Este é o espaço do povo, e nós estamos
aqui para reivindicar os nossos direitos, e que eles sejam atendidos o quanto antes. Nós não
queremos mais tragédias no Rio de Janeiro, mas, se as coisas permanecerem como estão, só na
falação, mais tragédias vão acontecer. Nós não podemos nos enganar. A gente precisa de solução
imediata para os nossos problemas. Muito obrigado!
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Gabriel.
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Ficam aí as perguntas para que os secretários possam responder, e eu aproveito e acrescento mais
uma. Tivemos aqui a apresentação da Cedae, que apresentou um projeto de reurbanização completa
da Rocinha. Algum dos senhores foi apresentado a esse projeto? Há um diálogo do Governo Estadual
com o Governo Municipal? Há obras ali de urbanismo, de infraestrutura, de drenagem, portanto, há
uma série de coisas que dizem respeito aos órgãos aqui, e é preciso que a gente saiba.
Saibam os senhores também que, apesar de a Cedae ter apresentado, num PowerPoint presente, não
nos entregou cópia. Nós já enviamos três ofícios, o último muito malcriado, inclusive, para que eles
pudessem mandar, e eles estão se negando a apresentar uma cópia do trabalho apresentado aqui na
CPI. Eles apresentaram um trabalho específico sobre a Rocinha. Fica, então, aqui, mais uma pergunta,
ou seja, se algum secretário tem sido consultado, porque, se essas intervenções vão acontecer, as
obras que a Prefeitura fizer vão se sobrepor, vão ser obras concorrentes e, se não houver integração,
será muito ruim.
Que bom que o Estado queira fazer obras. A gente não nega, não é? Porém, a gente não pode ter dois
entes da Federação propondo obras na mesma área, sem nenhuma conversa a respeito disso.
Tomara que eu esteja errado e que estejam acontecendo conversas, mas fica a pergunta, para que os
senhores respondam.
Para falar por Jacarezinho e Manguinhos, Vânio Correa e, depois, Carmem Camerino.
Vânio, cinco minutos. Eu te aviso quando faltar um para a Carmen poder falar também.
O SR. VÂNIO CORREA – Em primeiro lugar, boa tarde a essa plenária. O tempo está meio frio hoje,
poderia estar todo mundo em casa, isso poderia estar mais cheio ainda, mas o quórum está
importante. Parabenizando essa CPI, capitaneada pelos Vereadores Renato Cinco e Tarcísio Motta,
porque eu acho que algumas CPIs já foram feitas nessa Casa aqui. A dos Transportes, eu participei,
participamos maciçamente aqui, o pau quebrou aqui, mas hoje aqui não é o caso, o pau não vai
quebrar. Parabenizando a toda a Secretaria que aqui se encontra presente, está ouvindo tudo aquilo
que as comunidades têm a dizer. Eu sou morador da Leopoldina, e quero dizer ao senhor, Presidente,
Vereador Tarcísio Motta, que a Leopoldina faz parte dessa cidade, a Leopoldina é porta de entrada e
saída de um dos maiores aeroportos desse país, é porta de entrada da Ilha do Governador. Todas
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essas especificações que foram faladas aqui, esqueceram de Bonsucesso, esqueceram de
Higienópolis, esqueceram de uma parte de Manguinhos, infelizmente. Nós temos a Leopoldina
cortada pela linha do trem, onde todas as estações, principalmente, Penha, Olaria e Ramos, quando
dá esses temporais... As intempéries da natureza ninguém vai questionar, com certeza, mas, como
diz aqui o folder, “não dá para evitar a chuva, mas dá para evitar o desastre”.
Então, que sirva de lição para os Senhores Secretários. Quem mora ao lado da Rua Uranos, quem
mora do lado da Cardoso de Morais e Leopoldina Rego, fica ilhado, por quê? As passagens de nível
ficam cheias. Elas não ficam cheias, elas ficam abalroadas três, quatro dias, e nós temos que estar
pedindo por gentileza à Supervia para poder desentupir. E falam assim para a gente: “Ah, mas a
bomba queimou”. Se fosse na Zona Sul, vereador, a bomba não tinha queimado, mas como somos
nós, simples mortais da Leopoldina, da Zona Norte, eles esquecem de nós. Esquecem do Complexo
de Manguinhos, Complexo da Maré, Complexo do Alemão que teve vítimas, que ainda tem pessoas lá
lutando pelo aluguel social. Então, parte da Rua Mariana, vereador, senhoras e senhores, dão dois,
três metros. Mariana, no bairro de Higienópolis, ali na lateral de Bonsucesso, paralela à Avenida
Itaoca; são dois, três metros de água. Todas as pessoas ali só compram aqueles móveis mais renda
baixa, porque não tem mais condição de comprar imóveis de alvenaria de qualidade. Eu sou morador
da Leopoldina, eu conheço todas as intempéries da Leopoldina desde 1973. Eu moro numa rua
privilegiada que se chama André Pinto. Nessa intempérie agora, vereador, eu fiquei com água, não na
minha casa, graças a Deus, mas eu tive que socorrer moradores de lá, um metro de água que é bem
afastado, mas é colado ao canal do rio, onde a Rio-Águas pouco se interessa. Quem nos ajuda e faz
uma limpeza, vereador, é a Comlurb. Nós temos que bater palmas para a Comlurb que nos ajuda e
muito. Se tem um dos órgãos dentro desse município que trabalha – claro que todos trabalham –
mas, com afinco, é a Comlurb. Nós temos que valorizar os valorosos trabalhadores da Comlurb
nessas intempéries.
Então, é só para ficar o alerta para os Senhores Secretários: a Leopoldina faz parte da minha, da sua
e da nossa cidade. Mesmo você que não é nativo dessa cidade, mas escolheu a nossa cidade para
morar, tem que respeitar a Leopoldina, tem que dar o aval. E, se não houver um desassoreamento do
Canal do Cunha... O Rio Faria Timbó, quem está desassoreando uma parte é a Linha Amarela,
vereador, é ela quem está. Por que nós estamos trazendo isso aqui? Porque eu faço parte do
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conselho comunitário juntamente com meu companheiro Marcio Tristão, que está lá em cima, e
essas demandas chegam lá nas nossas reuniões que acontecem uma vez por mês, e que todos os
órgãos dessa cidade, do estado são convidados. Só agradecendo a audiência e a paciência dos
senhores, e parabenizando por essa iniciativa, e que venham outras CPIs para que essa Casa,
conforme muito bem o companheiro falou aqui, que é nossa, mas não é nossa para bater, para
xingar, é para cobrar, porque esses cidadãos que estão aqui, os vereadores, foram eleitos por nós,
então, eles são o elo nosso, é a corrente, é o elo para ouvir as nossas demandas, de todas as
comunidades da nossa cidade.
Muito obrigado.
Uma boa tarde, Presidente. Boa tarde a todos.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Vânio.
Antes de passar a palavra para a Carmen, quero registrar – eu estava cometendo uma injustiça,
porque demorei muito a registrar – a presença da nobre Vereadora Teresa Bergher.
Tenho que contar para vocês, inclusive, uma coisa importante: teve vereador que abandonou essa
CPI. E teve vereadora que era suplente e participou de praticamente todas as reuniões, que é o caso
da Vereadora Teresa Bergher, que, agora, seja feita justiça, virou membro titular.
Queria também registrar que, por um problema de saúde na família, a Vereadora Rosa Fernandes,
que também faz parte desta CPI, mandou um comunicado pedindo desculpas, mas ela está com um
problema de saúde na família, com a mãe dela, e, por isso, não poderia estar aqui hoje.
Esta CPI, presidida por mim, relatada pelo Vereador Renato Cinco, não teria o seu trabalho não fosse
o trabalho também da Vereadora Teresa Bergher e da Vereadora Rosa Fernandes. Eu não poderia
deixar de fazer esta referência. Aquele que abandonou, depois vocês descobrem. Não vou falar o
nome. Mas, para vocês terem ideia, teve vereador que pediu para não estar; pediu para sair de uma
CPI, porque, talvez, para ele, enchente, deslizamento não sejam importantes.
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Com a palavra, Carmen, que dispõe de cinco minutos. Aviso quando faltarem dois minutos e, depois,
quando faltar um minuto.
A SRA. CARMEN CAMERINO – Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos da plenária. Boa tarde aos
vereadores Renato Cinco, Tarcísio Motta. Agradeço mais uma vez pela iniciativa desta CPI.
Como os meus amigos das outras favelas comentaram aqui, a gente está vivendo um problema que
é histórico e que até hoje – estamos no século XXI, quase em meados do século XXI – a gente
presencia isso; desde sempre e até hoje essas questões não foram resolvidas.
Isso a gente está colocando aqui, sem falar na questão do saneamento básico. Desculpe-me por falar
um palavrão: como o colega disse, aqui não é lugar de xingamento, mas a gente está vivendo no
meio da “merda”. Então, a gente está vivendo dentro da merda, sem enchente, porque não tem uma
política de saneamento básico nas nossas favelas. A gente vive no meio do lixo. Eu trouxe aqui. A
vistoria, quando esteve no Jacarezinho, viu a quantidade de lixo, mesmo com todo o trabalho da
Comlurb. A Comlurb não dá conta do lixo, porque o Jacarezinho é uma cidade, praticamente, dentro
da cidade. A gente está convivendo com lixo a céu aberto. Tanto que a gente tem aves carnívoras, a
gente tem urubus convivendo lá com a gente.
Só eu, como moradora do Jacarezinho, já fiz diversas reclamações – estou com um relatório no
celular – ao 1746. Lá, só me falam... o que recebo no e-mail é que a previsão de obras está numa fila,
está numa programação. Aí ligo para perguntar que programação é essa, quando vai ser, qual a
previsão, e não diz; diz que não tem data marcada e que não tem data prevista para fazer as obras.
Após a vistoria promovida pela CPI das Enchentes, teve um caminhão lá, fez o desentupimento de
alguns bueiros no Jacarezinho, mas não foi o suficiente – tem muito bueiro –, não entrou pelo
Jacarezinho para fazer o desentupimento dos demais bueiros. Ainda continuo presenciando bueiros
muito entupidos que, em dia de sol, já estão com a água bem acima, bem à vista dos bueiros.
Outro problema também que a gente tem e com que está preocupado é que a gente sofre com o
assoreamento do Rio Jacaré. Não há previsão desse desassoreamento.
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Lá também não há sirenes. A gente gente não tem sirenes para avisar quando há o risco de enchente.
E há casas, como a minha, que estão em risco. A minha casa está em risco de desabamento.
Inclusive, eu tenho um laudo da Defesa Civil, e isso só com relação às paredes. Eu moro na beira da
linha e isso já traz um risco para as casas que são da minha rua, por causa do movimento dos trens.
E a gente está aqui para cobrar, realmente. Porque muita gente acha que não pagamos impostos. A
gente é pagante, também, desses impostos. Porque negam a nossa cidadania, a todo o momento,
não somente negando os serviços, mas no nosso cotidiano, no atendimento. Até no 1746, a gente
percebe um cinismo na hora do atendimento. Como se fosse normal a gente conviver com lixo e
dentro de coliformes fecais.
Então, é isso. Não vou me estender mais. E é essa cobrança que eu estou fazendo. A gente quer um
prazo para realização dessas obras. Porque, quando chegarem as chuvas, se estão esperando chegar
as chuvas... Porque, pelo que eu estou vendo nos e-mails, eu acho que estão esperando chegar as
chuvas para poder remediar os danos. E a gente não quer mais isso.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Carmen. Queria registrar e agradecer a
presença do nobre Vereador Alexandre Arraes, que preside, inclusive, uma Frente Parlamentar pelo
Saneamento Básico, fundamental, inclusive, no tema que a gente está tratando aqui com muitas
relações. Ao final, Vereador, que o povo falar, a gente vai ter um espaço para os vereadores, se o
senhor quiser depois fazer uso da palavra.
Para falar pelo Jardim Maravilha, a fala de 10 minutos será dividida entre três cidadãos: Fábio
Fonseca, Salomão Barbosa e Jeferson Soares. Quem fala primeiro é o Fábio. Eu te aviso, quando
chegar a três minutos, para você ir encerrando, para os outros dois poderem ter tempo também.
O SR. FÁBIO FONSECA – Boa tarde aos senhores presentes aqui nesta Casa. Eu queria agradecer ao
Professor Tarcísio Motta pela oportunidade de dar ao povo a voz diante da Prefeitura, diante dessas
negligências e promessas levianas que temos enfrentado. Eu gostaria de dizer, primeiramente,
porque o bairro Jardim Maravilha, muita gente não conhece. Mas o bairro Jardim Maravilha é cortado
por dois valões e um rio principal, que não é dragado desde 1996. Desde 1996, quando nesse rio foi
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feita a dragagem de forma correta, o bairro viveu 12 anos sem as enchentes. Foram 12 anos, até
2009, 2010, quando voltou a encher.
Pois bem, logo depois, em 2018, nós tivemos uma nova enchente, em que o Prefeito Marcelo Crivella,
de forma errônea, decidiu dizer quanto tempo a natureza ia demorar para mandar a próxima chuva.
E, em 2019, nós tivemos outro alagamento no bairro Jardim Maravilha, dessa vez, com uma vítima
fatal. Dentre esse período de 2018 e 2019, inúmeras vezes o então Secretário de Obras, Sebastião
Bruno, Secretário Roberto e até o Prefeito Marcelo Crivella estiveram dentro do bairro.
No dia 27 de novembro, existe um vídeo no Facebook do Prefeito, chamado Prefeito Crivella, em que
ele anuncia o início das obras do bairro Jardim Maravilha. Inúmeros vídeos foram gravados dele
dizendo que retornaria ao bairro e, até hoje, isso não aconteceu. Inúmeras vezes o então Secretário
de Obras, Sebastião bruno, nos prometeu voltar – a mim, principalmente, que por inúmeras vezes
encontrei com ele no meio da rua, ele falou: “Amanhã, as máquinas estão começando aqui”.
Infelizmente, a atitude dele, hoje, impede que o morador transite pela Rua Tefé, que foi cheia de pó de
pedra, tornando inúmeros buracos, impedindo o morador de passar com o seu carro, de bicicleta e
até mesmo a pé. Nenhum deficiente consegue passar pelas ruas.
Eu gostaria de também aqui falar sobre as máquinas da Rio-Águas. Já estivemos lá na CPI com o
Wanderson. As máquinas da Rio-Águas que estão no meio da Avenida Campo Mourão, impedindo a
passagem do trânsito pela principal via do bairro, onde transitam os ônibus, as vans, os carros, as
bicicletas e todas as pessoas que passam para ir e vir do colégio.
Eu gostaria de pedir ao Ministério Público que expusesse, dentro desta CPI, o contrato de quanto a
Rio-Águas está ganhando por cada máquina daquelas que está ali de forma ineficiente. Porque toda
vez que eles resolvem mexer, abrir um buraco, no dia seguinte, pela glória de Deus, chove e alaga
tudo de novo. E as máquinas deles ficam lá, alagadas no meio do caminho. Isso é de forma
negligente, incompetente e inconsequente que tem acontecido pelos dois últimos anos.
A gente procura a Prefeitura; a gente vai à sala 1.501; a gente procura o Marcos Luciano, que, quando
se dá por insatisfeito, diz que ele não é igreja; é órgão público. No meu celular, tenho essa resposta
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do Marcos Luciano. Passa para a Ana Carina; passa para a Bianca; passa para não sei quem, e nunca
se resolve.
Eu gostaria de pedir, diante de todos que estão aqui presentes nesta Casa, que vocês tenham a honra
e a decência de resolver os problemas de forma concreta. O que a gente precisa, hoje, para que o
bairro Jardim Maravilha não alague mais é a dragagem do Rio Cabuçu-Piraquê. Chega dessa história
de pó de pedra.
Que bom, que seja a Conservação. Mas a Rio-Águas tem para trás também essa máquina lá. Eu
gostaria que eles apresentassem, então, esse contrato dessas máquinas. Porque com o dinheiro que
já foi gasto daria para ter trocado o manilhamento da Campo Mourão.
Vou deixar a vaga para os amigos, porque, se eu for falar, acho que vou passar uns dois dias aqui. E
eu gostaria também de que fossem dadas as datas das coisas, porque são promessas vazias. E de
forma, assim... traiçoeira e leviana, vejo que quando a CPI vai se aproximando de certa etapa,
trocam-se os secretários, troca-se a administração do secretariado, de não sei o quê, não sei o que lá,
e os amigos que estão lá do outro lado não têm uma resposta concreta para dar para a população.
Eu gostaria que fosse dado um prazo: “A gente vai estudar e em dois meses a gente dá a resposta.
Em uma semana, a gente dá a resposta”, de que, na verdade, não precisa... A Rio-Águas já mapeou
toda a bacia hidrográfica do Rio de Janeiro e esse documento é público. Eu gostaria que vocês
pegassem esses documentos e, de forma concreta, de forma honesta e honrosa, resolvessem os
problemas da população.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Fábio. Desculpe o meu papel chato de ter que ficar
avisando, mas é para todo mundo poder falar.
Salomão Barbosa e depois Jeferson Soares.
O SR. SALOMÃO BARBOSA DUARTE – Boa tarde, senhores e senhoras.
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O meu nome é Salomão Barboasa Duarte , sou morador do Jardim Maravilha. Me considero um
sobrevivente, ali eu nasci e fui criado. Infelizmente, o Poder Público tem nos abandonado.
Eu queria lembrar aos senhores secretários, aqueles que têm a responsabilidade de cumprir a lei,
cumpram a Lei nº 11.445, a lei que estabelece que os municípios são os detentores da questão de
saneamento básico. Vocês têm negligenciado, sabe por causa de quê? Porque obra enterrada não dá
voto. O interessante é construir estádio, rodovia. Mas as pessoas, como a moça que me antecedeu,
estão na “merda” – essa que é a grande verdade. As nossas crianças estão pisando nas ruas
descalças no meio do esgoto, abandonadas. Isso é justo? Pessoas estão ficando doentes. Isso é uma
vergonha.
Fico olhando para aquele senhor que está ali com o celular na mão – você mesmo –, lá no dia da
enchente, onde o Senhor Crivella deu uma entrevista em rede nacional, Senhor Marcelo, do Meio
Ambiente, né? Você estava lá. O Senhor Prefeito Crivella prometendo que ia dragar 2,5 km do Rio
Piraquê e, até agora, não cumpriu.
Na sua fala, eu achei que o senhor ia falar: “Poxa, pessoal, não são 2,5km, não, o Prefeito se enganou,
são 6 km”, mas nem isso. Vem aqui falar o quê, cara? Vocês, secretários, vieram falar o que, não tem
dinheiro não, né? E os R$ 60 milhões para comprar carro para a Comlurb? Vocês estão de
brincadeira comigo, ficando com cara de paisagem, pensando que o morador é bobo, poxa. A nossa
situação é alarmante, é revoltante. Isso é uma vergonha. Se prestar para esse serviço e fazer
campanha política, o senhor não tem vergonha, não? As pessoas estão doentes. Eu teria vergonha.
Você com esse sorrisinho cínico.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Salomão, vamos manter o respeito, por favor.
Vou abrir a palavra.
O SR. SALOMÃO BARBOSA – Senhor Tarcísio, isso é uma vergonha. As pessoas lá estão sofrendo. A
situação lá é caótica.
Eu vou passar a palavra para o Jeferson.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Salomão.
O secretário vai ter uso da palavra depois, mas vamos terminar de ouvir a comunidade, pois tem o
momento dos secretários.
Jeferson, sobrou dois minutinhos para você, para a gente poder concluir o pensamento e a
apresentação do bairro Jardim Maravilha.
O SR. JEFERSON SOARES – Boa tarde a todos. Eu me chamo Jeferson, morador do Jardim Maravilha,
em Guaratiba.
Para mim, estar aqui nesse momento é um momento de expressar minha opinião como cidadão e
como morador do Jardim Maravilha. O Jardim Maravilha, como nossos companheiros falaram, está
pedindo socorro. O Jardim Maravilha não sofreu só esse ano com enchente, ele vem sofrendo há
anos com enchente e alagamento. Não foi por causa de uma chuvinha, não, foi por causa da chuva.
Todos os anos o Jardim Maravilha sofre com enchente. Parece que não vivemos dentro da Cidade
Maravilhosa. Parece que não fazemos parte como cidadãos. Parece que Jardim está esquecido,
abandonado, fora da cidade. Não faz parte do município, não carrega a bandeira do Brasil, parece que
a população não vive lá, está esquecido pelo poder público.
Eu tenho aqui duas redações, que eu gostaria de ler para os senhores, de duas adolescentes que
deveriam estar se preocupando em brincar – uma de 12 anos, outra de 11. Eu gostaria de ler para
senhores essas duas redações nesse pouco tempo que me resta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um minuto.
O SR. JEFERSON SOARES – “Não tem Maravilha” é o tema da redação.
“A chuva cai, a rua inunda, essa cantiga nunca fez tanto sentido onde eu vivo, no Jardim Maravilha,
em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ruas cobertas de lama e lixo. Em dias de chuva, a
Comlurb não passa, a água acumula nos buracos da rua e o sol, às vezes, não é capaz de secá-lo.
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Imagine ter pouco e, mesmo com esse pouco, você sobreviver nesse mundo. De um dia para o outro,
o céu se fecha, anunciando que mais um dia teremos chuva. A água, sem perguntar se pode entrar,
invade a sua casa, e o que você tinha para sobreviver nesse mundo não tem mais”.
Dói em mim ver o poder público não olhar para onde eu moro. De Maravilha não tem nada. O bairro
não é Maravilha como diz o nome; mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, as pessoas se
ajudam, os moradores.
Infelizmente, em uma dessas enchentes, no ano de 2019, tivemos um óbito e nove pessoas perderam
a vida com toda essa chuva. A falta de saneamento é precária, infraestrutura não tem.”
Desculpem, mas quando isso vai mudar?”
Rayane Vitória, de 12 anos de idade.
Doze anos de idade. Você tem noção do que é isso?
Então, fica aqui nosso pedido de socorro. Jardim Maravilha pede socorro, socorro aos senhores. Por
favor, atenda o bairro Jardim Maravilha, atenda as outras comunidades aqui, porque nós somos
cidadãos e pagamos nossos impostos.
Então, fica aqui o nosso pedido: que o secretário de finanças que falou que investiu na Comlurb R$ 60
milhões, investe em área de risco. Vai fazer Rock in Rio agora, investe em área de risco com o
dinheiro que vai ceder.
As pessoas estão morrendo, as pessoas precisam de ajuda, de socorro. Na minha casa, foi 1,5m de
água. Então, nós estamos pedindo socorro. Não adianta querer agora desapropriar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Procure concluir.
O SR. JEFERSON SOARES – Só vou concluir. Não adianta querer desapropriar, porque é papel da
Prefeitura, do Executivo fiscalizar, pra que não fizesse obras. Agora, vem com discurso de
desapropriar? Não existe isso. Jardim Maravilha pede socorro.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Jeferson.
Lembrando: a gente tem duas comunidades pra falar ainda, Vidigal e Paula Ramos. Ao final disso, nós
vamos retornar aqui a fala para os comentários dos vereadores da CPI e para, depois, os secretários.
Cada secretário terá o seu tempo, até que a gente consiga fechar aqui o tempo da própria CPI.
Pelo Vidigal, falarão André Gosi e Luiz Antônio Rocha, eles estão? Depois, falará pela Paula Ramos,
Rosendo Henrique.
Pedindo para que a gente possa respeitar o tempo. São 16h36min, a gente agora começa a passar do
tempo que a gente tinha previsto pra essa fase, mas vamos ouvir os moradores, depois a gente
encurta a fala dos vereadores.
O SR. ANDRÉ GOSI – Boa tarde a todos. Boa tarde, Tarcísio, aos vereadores presentes, aos técnicos,
aos secretários que estão aqui nesta reunião. Gente, olha só, eu vou falar pelo Vidigal agora e não sei
se o Ministério Público está presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Ministério Público, não. Ele respondeu, num primeiro
momento, que estaria, mas depois teve o problema, que o Gaema (Grupo de Ação Especializada em
Meio Ambiente) que é quem tem acompanhado, tinha um outro compromisso e não pôde mandar o
representante, mas a gente vai encaminhar a ata e a documentação depois ao Gaema do Ministério
Público, e a Defensoria Pública está aqui e vai fazer uso da palavra, depois da fala de vocês.
O SR. ANDRÉ GOSI – Ok. Então, eu vou falar um pouco de transporte, que, quando houve a interdição
da Avenida Niemeyer, nós tivemos um problema de transportes pras pessoas que trabalham fora do
Vidigal. Então, nós tivemos que pedir por gentileza para que botassem um ônibus, um micro-ônibus
dentro do Vidigal. Só que essa demanda, essa reivindicação, ela não foi feita como nós pedimos,
entendeu? Então, como a gente tem uma demanda, senhor secretário, como nós temos uma
demanda maior de trabalhadores que trabalham em Copacabana, no final de Copacabana, ela não foi
cumprida, e aí, as vans não podem ir até Copacabana, elas só vão até o Jardim de Alah. Então, isso
causou um grande problema. Então, essa demanda, ela tem prejudicado muito os moradores. Então,
a gente gostaria que, dentro desse prazo, que eu não sei quando é que vai abrir a Avenida Niemeyer,
a gente ainda não tem essa, ainda não foi falado pra nós, então, nós gostaríamos de saber se há
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possibilidade de estender essa linha de ônibus até o final de Copacabana. É o que a gente, o que os
moradores pedem, e pelo Jardim Botânico também. A gente tem muitos trabalhadores que vão para
o lado do Jardim Botânico e Botafogo. Então, isso é uma demanda.
Em relação aos deslizamentos de terra... Aliás, eu quero agradecer à Defesa Civil, que está aqui, que é
um grande parceiro lá do Vidigal; à Habitação, que esteve muito presente; e à Geo-Rio também, que
tem ido lá semanalmente praticamente, eles estão sempre dando apoio pra gente lá.
Então, tem algumas obras... Por exemplo, eu estou vendo assim, uma preocupação muito grande em
relação à Avenida Niemeyer, então, essas obras que têm que ser cumpridas pra que as pessoas, que
essa demanda... Que, na realidade, essa correria, porque esse impacto está causando problemas para
o lado de São Conrado e para o lado do Leblon, e as nossas obras internas, elas estão um pouco
abandonadas. Então, elas foram paradas, elas estavam sendo, algumas áreas estavam sendo limpas,
porque a Geo-Rio botou primeiro pra fazer uma limpeza do solo e, depois, essas obras agora
pararam, me parece que pararam, tem três meses que estão paradas essas limpezas. E a nossa
preocupação é justamente que a gente está se aproximando do verão e nada está sendo feito. Então,
a gente está pedindo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um minuto.
O SR. ANDRÉ GOSI – Então, a gente está pedindo uma emergência maior em relação à Jaqueira, que é
uma área de risco, e à área da Vinte e Cinco de Dezembro também, pois teve um deslizamento e a
gente está muito preocupado.
Em relação ao Bagulheiro, uma área chamada Bagulheiro, lá no Vidigal, como esse deslizamento
atingiu a Avenida Niemeyer, então, imediatamente eles foram lá e estão começando a fazer as obras
de contenções. Foram retirados os moradores de lá para que houvesse essa obra. E eu estou aqui
pedindo para que deem muita atenção justamente a esses três pontos dentro do Vidigal.
No mais, quero agradecer e chamar o Luiz, que é um morador de lá da Jaqueira, para partilhar
comigo essa fala dele aqui também.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, André.
Vou chamar agora, para fazer uso da palavra, Luiz Antônio Rocha, agradecendo também pela
presença.
O SR. LUÍS ANTÔNIO ROCHA – Boa tarde a todos.
Eu moro na Jaqueira, no Vidigal, que foi onde aconteceu o deslizamento no dia 6. E, nesses sete
meses para cá, a gente não tem nada de concreto com relação às famílias, o que vai ser feito com as
famílias. Não tem data de obra de contenção, apesar desse cronograma que foi apresentado para
mim agora. Nenhuma das famílias teve acesso a isso, entendeu?
A limpeza também parou, como o André falou, há três meses. E eu estou ali presente, todo dia,
acompanhando. A gente buscando informações sobre quando vai começar, quando vai retornar e
nada. A gente não consegue nada. A gente liga, tenta falar com a Prefeitura, e a Prefeitura fala que é
com a Geo-Rio e que vai ver isso. Não tem um conjunto, um alinhamento entre eles, a meu ver, e
entre outras pessoas também.
E a preocupação que eu tenho, na verdade, que passou até na reportagem, é que nessa área onde
teve deslizamento ficou uma pedra de aproximadamente três toneladas, e o engenheiro falou que
essa pedra pode deslizar. Não precisa ter chuva, não precisa ter nada, pode ser a qualquer momento.
Eu tenho uma filha, uma esposa, a gente saiu de lá, claro, por conta do que aconteceu, mas tem
muitas pessoas ainda lá. Essa questão está abandonada. Não está tendo obra de contenção, não está
tendo nada, tudo foi parado. E, se essa pedra cair, tem muitas outras famílias, tem mais de 30, 40
famílias ali naquela área.
Estão esperando o quê? A pedra cair para descer como uma bomba para acertar todo mundo? É
isso? Para poder fazer uma contenção? O engenheiro falou que teria que prender a pedra, fixar com
uma grade, eu não sei o que é, mas essa é uma grande preocupação com o pessoal dali.
E já se passaram sete meses sem resposta concreta mesmo do que vão fazer. Vão fazer isso, isso e
isso. E não tem data. A gente não tem data de nada certo. Então, eu queria pedir para ter um
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cronograma, assim como tinham as reuniões na associação de moradores falaram que iam passar
para a gente cronograma, tudo certinho.
O serviço de limpeza parou realmente. Em sete meses não foi feita muita coisa. Iniciou a limpeza e
parou a limpeza. Daqui a sete meses vai chegar o verão de novo, há famílias lá e vai acontecer uma
tragédia pior. Deus queira que não, que tudo seja resolvido antes.
E também com relação à retirada das famílias das áreas de risco, com relação à demolição a gente
não sabe de nada. O que vão fazer com as famílias realmente? “Ah! Vamos demolir a sua casa!”. A
minha casa está de pé, entendeu? Entrou água embaixo, tudo bem, mas um exemplo, a minha casa
vai sair, e minha família? Eu, minha filha e minha esposa, a gente vai para onde? Tem possibilidade
de realocar dentro da comunidade? Vamos buscar isso. Vamos buscar alternativa. Tem como fazer
uma contenção, uma obra para que não retire essas pessoas dali? A gente tem a preocupação com
isso. A gente não tem essa resposta certa para aonde a gente vai.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um minuto.
O SR. LUÍS ANTÔNIO ROCHA – E o que precisa ser feito: técnico também para avaliar cada casa,
entendeu? Isso não foi feito. Foi feito um laudo para mais de 13 casas, sendo que são casos diferentes
– cada um é um caso. Então, a meu ver, tem que ser avaliado dessa forma.
E a locação dessas famílias, se pode ser feita na proximidade ou na comunidade, porque isso vai
mudar a vida de todo mundo: trabalho, escola de criança, o convívio familiar também, tudo isso.
A questão do relatório... E também a gente vai ver essa questão de providenciar uma carta, assim
como o pessoal da Rocinha, a gente já está vendo isso também, com as reivindicações, o que pode
ser feito. Buscar junto aos órgãos, para tentar sanar e ter uma ordem, um cronograma com data
certa, para a gente ficar sabendo, pois a gente está por fora de tudo. A gente busca informação, mas
não tem informação.
Isso aqui que foi apresentado, eu estou sabendo agora, assim como as outras pessoas da
comunidade. A interação também entre os outros, a Geo-Rio com a Prefeitura, que a gente liga e um
joga para o outro. E, por enquanto, tem o cronograma, foi apresentada a data, mas está tudo na
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promessa. Eu espero realmente que seja feito dessa forma, porque eu não aguento mais, junto a
minha esposa, ficar nessa angústia.
Ontem começou a ventar, ela já estava desesperada porque estava ventando. Está um trauma
tremendo. A gente fica sem saber o que vai ser feito daqui para frente, quanto tempo vai durar isso.
“Ah, quero colocar você para receber Minha Casa, Minha Vida.” Tem gente esperando há dez anos. A
gente vai entrar na fila também? Então, a cabeça dela está a mil. A minha cabeça também. A gente
não sabe se a nossa casa vai sair. A gente não tem nada.
Então, a gente quer uma certeza, um caminho. Tem que ter um caminho para as famílias, além das
obras, que são o mais importante, por conta dessa pedra de três toneladas que está lá ainda e que
não foi mexida, não foi feito nada. A limpeza parou, vai vir chuva de novo, e sete meses já se
passaram. Daqui a mais sete meses, é rápido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Luís, procure concluir.
O SR. LUÍS ANTÔNIO ROCHA – Eu agradeço a todos. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Luís. Todos aqui, nós da CPI, a galera que
tem trabalhado, estão solidários à dor de todos que estão aqui, a gente que tem construído essa CPI e
o GT.
Pala falar pela Comunidade Paula Ramos, a nossa última comunidade presente aqui hoje, Rosendo
Henrique.
O SR. ROSENDO HENRIQUE – Boa tarde a todos. Sou Rosendo Henrique, da Comunidade Paula Ramos,
e o meu caso não é de agora, mas sim de 2010. Olha só o tempo que estou esperando para que seja
feita alguma coisa, alguma obra.
Ano passado, em outubro de 2018, fui procurado pelo presidente da associação, com um empreiteiro
de uma obra, falando que iria fazer a encosta. Eu o levei aos locais que eram para fazer encosta. Eu
perguntei para ele: “Para quando?” Ele respondeu: “No mais tardar, novembro”. Virou janeiro, estão
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fazendo a sua encosta, que eu estou vendo que é de alto risco. Muitas pessoas aqui foram lá verificar.
Eu sou da casa 17, da Paula Ramos, que foi citado aqui no texto.
Então, até agora, não foi feito nada, e a pessoa que nasceu em 2010, a criança que nasceu em 2010,
hoje está com nove anos, e nada foi feito, e eu queria sair daqui pelo menos com uma resposta: vai
fazer encosta ou vai retirar as pessoas?
Porque a gente não pode bater um prego, porque pensa: “Ué, vai gastar dinheiro para que, se daqui a
pouco vem a Prefeitura, vem quem for e tira a casa? De que adiantou?”
Aí muitos falam: “Procura o ponto de apoio”. Como, se o ponto de apoio lá onde eu moro é uma igreja
que está sem telhado? Vai ficar na chuva. E outra: a sirene virou chacota na minha comunidade,
porque parecia que, do jeito que a sirene estava falando, parecia que já estava morrendo afogada.
Todo mundo aqui já enfiou a cara na água e já fez bolhinha, ou falou alguma coisa. O mesmo jeito.
Não falava: “Moradores, saiam das suas casas de área de risco, procurem um ponto”. Não, não falava
nada.
Então, é isso aí. Esse barranco que caiu lá na minha casa, em 2010, dia 5 de abril de 2010. Aniversário
do meu sobrinho, e dois depois ia ser o meu aniversário, cai um barranco atrás da minha casa, com
árvore, com espinho, com tudo, que estremeceu a minha casa. Eu durmo no chão, porque eu não
gosto de cama, mas eu, no chão, estremeci junto com a casa. Aí – naquele tempo não era esse
aluguel social, era cheque cidadão –, fizeram o cadastro lá na minha casa, e depois nas outras
demais. Quando eu cheguei à Prefeitura para poder receber esse cheque cidadão os funcionários lá,
todo mundo recebendo, fazendo cadastro... A senhora lá falou para mim: “Seu nome não consta aqui
na lista...” Procurou em computador, em gavetas, em faixas e tudo lá e nada. Chamou uma superior.
“O que é que está acontecendo?” “O nome desse rapaz não consta aqui na lista.” Aí, a mulher: “Você
me dá seus documentos agora.” Eu perguntei: para que, senhora? “Para fazer seu cadastro.” Eu falei:
“não, agora eu não quero mais”. Continuo na mesma casa. Não é ser cabeça dura, entendeu? É que eu
acredito em Deus e se a gente bota Deus em primeiro lugar ganha tudo nessa vida. É isso o que eu
tenho a falar.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Rosendo. Queria, então, agora iniciar a fase final.
Primeiro, passo a palavra para Maria Júlia Miranda, defensora pública, que acompanhou, inclusive, o
GT, esteve observando a questão do GT. Agradeço, inclusive, também a sua participação. Que você
possa fazer uso da palavra para fazer seus comentários e contribuir com nosso debate. Muito
obrigado pela sua presença.
A SRA. MARIA JÚLIA MIRANDA – Boa tarde a todos e a todas. Como vocês podem perceber, na
composição desta Mesa, neste espaço de poder, nós, mulheres, somos minoria. Então, vou fazer da
seguinte forma: vou cumprimentar os vereadores na pessoa da Vereadora Teresa, vou cumprimentar
os secretários na pessoa da Secretária Fernanda, vou cumprimentar os técnicos na pessoa da Dona
Teresa e vou cumprimentar todos os moradores e moradoras de favela aqui presentes.
O GT foi uma decorrência dessa CPI das Enchentes. A Defensoria Pública foi chamada para compor
esse GT, porque já tinha atuação em algumas dessas favelas que foram visitadas e propôs uma ação
em decorrência das chuvas deste ano, tentando descobrir exatamente qual era a política de
prevenção e mitigação de danos realizada pela Prefeitura. Essa ação ainda está em curso. Eu não vou
falar muito dela.
Acho importante tecer um elogio aqui aos técnicos que estão aqui presentes. Foram 10 visitas
realizadas. Foram cinco reuniões ao menos com debates bastante frutíferos, a Defensoria Pública
discordando de algumas coisas, mas a gente conseguindo ali fechar alguns posicionamentos.
Eu acho importante falar também que 10 favelas de comunidades foram visitadas, dentro de um
universo de uma cidade que tem 1.000 favelas; que 23% da população vive nessas favelas e, como o
próprio Secretário Sebastião Bruno falou aqui numa sessão da CPI, 25 mil pessoas hoje habitam
áreas de risco. Esse é um retrato muito pequeno ainda para a realidade do Município do Rio de
Janeiro.
Acho importante falar que realmente como experiência foi gratificante. Eu não consigo imaginar
como é que uma gestão municipal tenha trabalhado até o presente momento sem que seus órgãos
trabalhem de forma articulada, reduzindo a burocracia, porque o que a gente viu quando a gente
subia e estava presente numa comunidade, os órgãos assumiam a sua responsabilidade,
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identificavam ali o que cada um deveria fazer, dentro das suas atribuições. Eu não consigo imaginar
outra forma de trabalhar. Então, para mim é uma surpresa que, na realidade, essa tenha sido a
primeira experiência de uma gestão municipal e aí eu imagino que isso se repita também na gestão
estadual, por exemplo.
O que a gente sentiu, na realidade, foi a ausência da presença do Estado. A gente identificou que
houve um problema de articulação não só com o Estado, mas com a concessionária, por exemplo, a
Cedae, que não participou. A gente teve dificuldade, por exemplo, com a Rio-Águas definir ali a
atribuição em relação ao Rio dos Macacos, porque a princípio aquela atribuição é do Jardim Botânico,
mas a Rio-Águas não pode se desonerar. Então, a gente ainda precisa aprimorar como essas
articulações entre os órgãos e entre os diferentes entes da federação devem acontecer.
Eu ainda vou falar de forma mais geral, relembrando uma fala da Professora Ana Luíza aqui também
na CPI das Enchentes. Ela foi contundente em falar que as tragédias precisam ser desnaturalizadas. O
que é natural são os fenômenos naturais. Agora, as tragédias que são decorrentes não têm nada de
naturais; elas podem ser eliminadas, elas podem ser mitigadas.
Essa fala tem que ecoar em todos os momentos, porque só assim a gente vai entender, por exemplo,
quais são as escolhas que são feitas pelo gestor. Então, hoje a gente tem um relatório. Esse relatório
está aberto aqui para debate. Agora, uma coisa é certa: a gente pode aprimorar esse relatório; podem
entrar novas áreas. Só que ainda vai ter existir uma discussão e uma defesa do orçamento.
Como o Secretário de Fazenda falou, o município está em crise. Entendo que o município esteja em
crise. Agora, a escolha política é uma escolha de prioridades. Não é razoável que, de 2016 a 2018, o
investimento em contenção de encostas, estabilização de encostas, esgotamento e drenagem tenha
caído à metade. Enquanto, na realidade, ainda tem uma verba bastante razoável para propaganda.
Então, assim, eu acho que a gente tem que ter como encaminhamento hoje que as comissões... Aí,
vocês têm que decidir se é uma comissão por comunidade, se vai ser uma comissão geral, para
continuar a mobilização, para que se garanta o orçamento para realização dessas obras e para
acompanhamento das obras.
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A gente gostaria ainda de ratificar a posição do Núcleo de Terras e Habitação; a gente deixou muito
claro isto durante todas as reuniões realizadas pelo GT: somos absolutamente contra qualquer tipo
de remoção que não seja extremamente necessária.
Ressaltando ainda: se houver necessidade, é imprescindível que a Lei Orgânica Municipal seja
respeitada, ou seja, o laudo tem que estabelecer, tem que concluir que, efetivamente, o risco não
pode ser eliminado. As remoções precisam ser discutidas com a comunidade e o reassentamento
tem que ser feito em local próprio próximo.
Finalmente, apenas para a gente encerrar, vou falar pontualmente para deixar claro, na realidade,
como são difíceis as articulações. Muito hoje nos preocupa, por exemplo, a situação da Rocinha, em
que algumas obras foram iniciadas, são obras extremamente emergenciais, porque, se elas não
acontecerem, o ano que vem, numa época de chuva, mais mortes ocorrerão. E somos surpreendidos
com um megaprojeto do Estado do Rio de Janeiro que, na realidade, assim... pelo que a gente
entendeu, vai mexer com a Rocinha inteira, estimando a possibilidade de remoção de 7.000 famílias,
ou seja, 28 mil pessoas.
Pode estar havendo uma sobreposição de atribuições. A gente não consegue entender se o Estado do
Rio de Janeiro procurou o Município do Rio de Janeiro. É imprescindível que esse tipo de informação
seja dado. É imprescindível, inclusive, que, se isso não tem acontecido, o município vá até o Estado do
Rio de Janeiro, pergunte o que está acontecendo e leve, inclusive, as informações para essa
comunidade que vai ser muito impactada – não é pouco, é muito impactada.
Bom, chama a...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com um detalhe, Maria Júlia, só porque isso... Aqui, ele
anunciou que tem o mesmo projeto para a Maré. Mas, como a Maré não estava, ele não apresentou
aqui. Ainda tem também a Maré, que não está lá no projeto do Estado. Só para os secretários
saberem que não é só a Rocinha, não.
A SRA. MARIA JÚLIA MIRANDA – Queria ressaltar mais uma coisa, que é... Na realidade, existem os
contratos da Caixa Econômica Federal, que o município ficou de fazer o levantamento de qual é a
situação. São contratos em que houve a liberação de recursos para a realização de obras de
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encostas, como no caso da Paula Matos. Essas obras, lá pelas tantas, foram interrompidas; esses
contratos estão suspensos. A gente tem que entender porque que esses contratos estão suspensos e
como é que a gente vai, enfim, fazer com que haja a liberação de todo o recurso que havia sido
implantado.
Bom, agora finalizando de verdade, porque já descobri que falo demais. O fato é o seguinte: que esta
articulação tem que continuar. Essas comunidades precisam se mobilizar. Precisa fazer, ter a
garantia da liberação de recursos.
A Defensoria Pública, através do Núcleo de Terras e Habitação, se disponibiliza a continuar fazendo
atendimento às comunidades do Rio de Janeiro, às favelas do Rio de Janeiro, que estejam em risco de
desalijo na defesa do direito à moradia adequada. Boa tarde.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Maria Júlia, pela sua participação. Vamos
passar agora a fala para os secretários. São 17 horas. Temos seis secretários para falar: Secretário de
Fazenda, Secretário da Casa Civil, Secretário de Conservação, Secretário de Infraestrutura, Secretária
de Urbanismo, Secretário de Meio Ambiente. Isso significa que, se pensarmos em meia hora de fala,
temos cerca de cinco minutos para cada um. Como temos secretários com maior atribuição de
respostas, pedimos aos secretários que perceberem que têm menor atribuição, que tentem gastar
um pouco menos de tempo, por favor, para deixarmos esse tempo para os outros secretários
responderem às questões em maior número. Caso o secretário não tenha a resposta, mas há um
órgão ligado à sua Secretaria e queira passar a palavra para algum técnico que se encontra aqui, tem
toda a liberdade para fazer isso.
Mas, vamos tentar ver se conseguimos terminar essa fase da fala dos Secretários até às 17h30min,
para dar tempo de que eu, o Vereador Renato Cinco e a Vereadora Teresa Bergher possamos
também fazer as nossas falas finais.
Passo a palavra ao Secretário Municipal de Fazenda Cesar Augusto Barbiero, mais uma vez
agradecendo a sua presença aqui. Aviso quando se completar os cinco minutos.
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O SR. SECRETÁRIO CESAR AUGUSTO BARBIERO – Obrigado, Vereador Tarcísio. Respondendo às
questões que foram feitas no início e também à solicitação feita a respeito de investimentos aqui ou
acolá.
No orçamento de 2020, lógico, há toda uma distribuição de valores e despesas que já foram
pré-acordadas. Apenas para socializar a informação, muito rapidamente, o orçamento deste ano é de
R$ 30.6 bilhões. Então, quando as pessoas vêm esse orçamento de R$ 30.6 bilhões, parece que é
muita coisa. Porém, na verdade, desses R$ 30.6 bilhões, pela própria lei orçamentária, pela
Constituição do Brasil, muita coisa já está automaticamente destinada, principalmente em saúde e
educação, que são as duas áreas que mais demandam recursos. De maneira que sobra líquido no
orçamento do ano, dos R$ 30.6 bilhões, este ano, por exemplo, em torno de R$ 2.500 bilhões. Desses
R$ 2.500 bilhões que há livre, no orçamento, 70% vai para a saúde, ou seja, além dos mínimos
constitucionais, mais 70% de R$ 2.500 bilhões, vão para a saúde. De maneira que sobra para as
outras áreas, educação, Comlurb, assistência social, muito pouco.
O orçamento da Prefeitura é que nem o nosso salário em casa. Nós queremos fazer muita coisa,
queremos comprar muitas coisas, mas não temos recursos para tudo o que queremos. A mesma
coisa acontece com o orçamento do município. Nós temos muitas necessidades, precisamos fazer
muitas coisas, mas temos que respeitar aquilo que o cidadão se dispõe a pagar em forma de tributos
e coisas do gênero. Não podemos ultrapassar aquilo que conseguimos arrecadar. Não é possível
fazer mais.
E aí, quero fazer um apelo ao senhor, Vereador. O PSOL normalmente tem votado contra as nossas
iniciativas de aumentar a arrecadação. Por favor, nos ajude a aumentar a arrecadação, porque nós
precisamos disso. O Rio de Janeiro precisa disso. Não são projetos políticos. São projetos técnicos que
normalmente vêm da Fazenda ou da Procuradoria que visam sanear as contas do município. A
respeito do orçamento de 2020 é lógico que é possível apresentar emendas, mas nós vamos só
trocar as caixinhas. Agora, se pudéssemos melhorar a arrecadação, colocaríamos um orçamento
novo. Eu estou me empenhando para isso, para tentar conseguir verbas de financiamento. Mas,
também temos alguns probleminhas.
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Aí, entro na resposta da segunda questão. Hoje, por conta da queda de arrecadação que tivemos em
2017, tivemos uma avaliação muito ruim, perdemos R$ 4 bilhões em 2017 e as dívidas que herdamos
das Olimpíadas aumentaram de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões, ou seja, tivemos R$ 4 bilhões de queda
e mais R$ 1 bilhão de aumento só da dívida para pagar as obras olímpicas. Então, tivemos R$ 5
bilhões de diferença no nosso orçamento. Estamos arduamente tentando recuperar, e agradeço a
todos da equipe da Fazenda; à Procuradoria; aos demais secretários que também arrecadam – à
nossa Secretária Fernanda, que tem uma arrecadação importante lá no Urbanismo; à Comlurb, que
também nos ajuda com o Lixo Zero, enfim, isso tudo cria uma possibilidade de fecharmos o
orçamento com, pelo menos, o mínimo necessário.
Por conta dessas restrições de crédito, nunca deixamos de receber emendas nem convênios, nunca
tivemos problemas em receber isso. O nosso único problema é contrair novos empréstimos com a
garantia da União, é isso que não temos. Podemos contrair empréstimos com outros bancos; isso
estamos tentando, mas nem sempre os bancos, por vezes, estão disponíveis a emprestar.
Por fim, falou-se várias vezes em alocação de recursos, e é verdade. Toda vez que fazemos escolhas,
a proposta que sai da Fazenda, da nossa subsecretaria orçamentária, é uma proposta técnica; ela é
validada nesTa Câmara com uma longa discussão política, respeitamos todas as posições, e é uma
conta que nunca fecha. Sou funcionário público há 43 anos, quase sempre trabalhando com finanças.
A conta das necessidades nunca fecha – e isso é normal em qualquer orçamento, acredito: a gente
sempre tem mais demandas do que nós conseguimos arrecadar e, na hora, temos que priorizar aqui
ou acolá.
Hoje, temos um déficit que foi herdado e que é o nosso maior algoz. No último ano de 2016, foram
incorporados ao município dois hospitais que nos custam R$ 400 milhões por ano e foram criadas
novas equipes de Médico de Família que nos custam mais R$ 300 milhões por ano. Então, por
exemplo, hoje temos um déficit na saúde de R$ 700 milhões por ano por conta de dois hospitais
estaduais que foram... Tentamos devolver ao governador e, logicamente, ele não aceitou.
Só para finalizar, muito rapidamente, só para responder que o Rock in Rio não teve nenhum recurso
público. Pelo contrário, o Rock in Rio paga o serviço da Comlurb, como paga da Guarda Municipal,
coisa e tal. Nós inclusive tomamos uma decisão muito ousada de não colocar dinheiro público em
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todo evento que tenha ingresso, inclusive o Carnaval. Fomos mal interpretados por isso, a Fazenda
apoiou a decisão do Prefeito; na verdade, ela até nasceu na própria Fazenda, pela absoluta falta de
recursos. Diminuímos todos os contratos, diminuímos verbas de propaganda. No passado, se
colocavam R$ 150 milhões na Globo; hoje estamos gastando, em média, R$ 40 milhões por ano, que
não são de propaganda e, sim, de mensagens institucionais – e aí encontram-se Diário Oficial e uma
série de outras publicações em jornais que somos obrigados a fazer pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Obrigado a todos. Desculpe se não cosegui responder a tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Secretário.
Na minha fala responderei a crítica à questão do PSOL etc. e falarei também sobre essa questão de
propaganda.
Não vou falar agora, mas de qualquer forma fica: vai haver uma sessão para que o senhor estará
convocado para ser interrogado na CPI. Há uma sessão lá, quase no final, mas, de qualquer forma,
me parece que a gente ainda tem uma dúvida a ser esclarecida sobre esses convênios com recursos
já liberados que não conseguem ser implementados, e a explicação que a gente tinha da Rio-Águas é
que tinha a ver com a piora da avaliação da Prefeitura. Se não é isso, a gente vai precisar ter o
levantamento desses convênios, por que esse dinheiro não está sendo usado – porque a obra já
terminou; porque é isso... etc. –, para que a gente possa entender melhor, sobretudo obras da
Rio-Águas.
Então, já para antecipar uma pergunta que vou fazer no momento em que senhor estiver aqui na CPI,
acho que é em outubro, final desse mês ou início de outubro. Depois falo do restante na minha fala
final, para a gente não tirar tempo dos secretários.
Queria passar a palavra ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal da Casa Civil, Paulo Albino.
Lembrando que acho que algo, Secretários, que ficou claro na fala de todo mundo é que todo mundo
está esperando respostas concretas. Em que a gente pode avançar, em termos de prazos e respostas
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mais concretas? Então, acho que essa orientação é importante diante do que for possível o senhor
apresentar. Secretário, eu aviso quando completarem cinco minutos.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Respondendo a sua pergunta sobre o COR, que
é, hoje, um órgão de muita importância estratégica para a Prefeitura. Ele monitora a cidade 24 horas
por dia.
Há coisa de 15 dias, nós lançamos um aplicativo que é interessante que todos baixem, hoje já
disponível para Android, semana que vem disponível para iOS, que é o aplicativo COR.Rio. Esse
aplicativo monitora a cidade e informa o que acontece na cidade, 24 horas por dia, em tempo real. É
muito importante que vocês baixem esse aplicativo.
Um projeto importante que a gente identificou é a abertura de um concurso público para contratar
meteorologista e oceanógrafo, que hoje são carências que o COR tem; e é um compromisso nosso
investir muito no COR, tudo aquilo que a gente puder, e manter o COR com seus contratos todos em
ordem, em dia, porque é um órgão de muita importância para a Prefeitura. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Senhor Secretário.
Passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Conservação, Roberto Nascimento Silva.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO SILVA – Gostaria de falar aqui e elogiar os moradores das
comunidades que estiveram aqui passando suas dificuldades. Nós estamos empenhados, juntamente
com o Prefeito Marcelo Crivella, em poder arranjar meios de poder solucionar o problema de cada
comunidade.
Temos conversado semanalmente. Nesta, por exemplo, e na semana passada também, nós
conversamos a respeito de alguns locais, como, por exemplo, o Jardim Maravilha, juntamente com a
Secretaria de Infraestrutura e Habitação, Rioluz, Rio-Águas, tentando encontrar maneiras, mesmo na
dificuldade, de poder aproveitar algum tipo de recurso para podermos atuar nessas áreas. Por
exemplo, Jardim Maravilha, nós tivemos uma conversa lá para trabalharmos na questão de
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dragagem daqueles rios. Já temos um planejamento montado. Estamos só aguardando os recursos
chegarem, para nós começarmos a atacar naquele local.
A respeito das máquinas que foram faladas aqui. Aquilo é um serviço, aquelas máquinas não são
alugadas – são próprias da Prefeitura. É o chamado bucket machine. É uma máquina que trabalha
lentamente, limpando a rede de forma lenta. É um serviço que é demorado, porque a rede é extensa.
Mas acreditamos que, ao longo do caminho, nós vamos conseguir solucionar. Enquanto não chega a
obra definitiva, nós estamos trabalhando ali com aqueles equipamentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos fazer o seguinte: ele vai falar, mas eu queria, depois,
assumir o compromisso com vocês de que a gente vai fazer essas perguntas. Mandem por escrito
para terem a resposta por escrito.
Eu sei que é isso. Mas é o que a gente pode ter, para que vocês tenham um documento oficial e,
depois, possam recorrer, inclusive, a outros órgãos que vocês achem necessários.
Estamos juntos na briga para que a gente consiga. Mas vamos deixar ele terminar, senão a gente não
ouve os outros.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO SILVA – Nós, aqui, estamos escutando as demandas de
vocês. Tudo aqui conversado, no final, não sai caro para ninguém. Então, vamos chegar a um
denominador comum e atender às solicitações de vocês. Fiquem tranquilos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se o Secretário de Fazenda concordar que não sai caro, eu
vou ficar feliz.
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO SILVA – Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar.
No Jardim Maravilha, estamos planejando, também, voltar a fazer a questão da pavimentação.
Vamos conversar com vocês para ver qual o melhor lugar para iniciar. Então, estamos trabalhando
nessa questão.
Queria dizer aqui que a Conservação tem trabalhado; independentemente dos recursos, nós temos
nos esforçado. Temos aí 300 pessoas trabalhando, diariamente, nas ruas, com os serviços de
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drenagem. Temos cerca de 150 equipamentos trabalhando. Não dá para atender cada comunidade
somente do que foi reclamado aqui, mas temos nos esforçado ao máximo para poder atender não só
vocês, mas também o restante da Cidade do Rio de Janeiro, está bem?
Eu gostaria de falar aqui, também, sobre o Horto, que foi falado. Nós temos lá o Rio dos Macacos,
aquela área ali é uma área federal. Nós já estamos cobrando o pessoal lá da Floresta da Tijuca, do
Parque do Jardim Botânico, para poderem tomar as providências devidas. Nós demos um prazo a
eles e, se eles não responderem, nós vamos tomar as atitudes devidas perante o Parque do Jardim
Botânico.
Quanto aos rios, no entorno, nós trabalhamos no desassoreamento de rios, nas três bacias do Rio de
Janeiro e, atualmente, nós já retiramos 54 mil metros cúbicos de material desses rios, e vamos
trabalhar também, no entorno, ali. Já vou pedir aqui ao Ferrer para poder avaliar os rios no entorno
ali, para a gente poder dar uma limpeza nesses córregos, dar uma limpeza nesses rios, que são
ramificações do Rio dos Macacos, para a gente poder dar um verão melhor para a comunidade lá do
Horto e não termos mais esses problemas de alagamento ali na região, está certo, Emerson?
Falando sobre Barra de Guaratiba, a Conservação não tem ali como executar as obras de...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Chegamos a cinco, só para o senhor saber...
O SR. SECRETÁRIO ROBERTO NASCIMENTO SILVA – Cinco? Está bom. Nós não temos como fazer
essas obras, mas a Secretaria de Infraestrutura, possivelmente, vai falar alguma coisa sobre o Bairro
de Guaratiba. Nós temos algumas questões lá de escada hidráulica, para poder fazer a limpeza.
Estamos programando aqui, já a partir de segunda-feira, entrar lá. Parece que a Conservação não
entrou, fez um serviço largado, e nós vamos reforçar, juntamente com a Comlurb. Assumo aqui um
compromisso com a Senhora Rosilaine e a Senhora Aladir, eu acho, não é? Assumimos o
compromisso aqui de poder, a partir de segunda-feira, estar trabalhando lá, no que for concernente à
Conservação. Então, é essa palavra que eu deixo lá para Barra de Guaratiba.
Quanto à Rocinha, nós temos trabalhado sempre, incessantemente, com a Rio-Águas, na dragagem
dos rios lá da Rocinha. Não foram faladas coisas aqui sobre a Conservação, mas temos trabalhado lá
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com drenagem. Trabalhamos no decorrer da CPI, com drenagem. Estamos colocando lá vários
tampões, grelhas de ralo, diariamente. Temos esse serviço lá.
Em referência à Rua Uranos, que o Vânio Correa passou, lá no Jacarezinho, nós trabalhamos
incessantemente no interior do Jacarezinho, com a solicitação aqui do grupo de trabalho, em vistorias
lá. Estamos trabalhando no Rio do Jacaré, também. E quanto ao outro rio, o Faria-Timbó, realmente,
nós já temos o orçamento desse serviço, mas, como o Secretário aqui de Fazenda falou, nós estamos
trabalhando: à medida que vai aparecendo recurso, nós vamos encaixando em alguns serviços,
porque nós não conseguimos ainda alcançar. Estamos colocando em uma prioridade, para poder, na
próxima vinda de recursos, atuar nesses locais e no Rio Faria-Timbó. Está anotado aqui, e nós vamos
trabalhar em cima, para poder atender.
Basicamente, pessoal, foram essas as questões que nós tivemos aqui, então, basicamente, é isso o
que eu tenho para falar.
Tenho para falar que nós estamos trabalhando incessantemente com o COR, com o Plano Verão,
Plano Ralo Limpo.
Quanto à questão, também, das sirenes, lá no Jardim Maravilha, que o vereador perguntou, a respeito
disso, nós vamos tratar junto ao COR. Já estamos fazendo reuniões do Plano Verão, desde semana
passada, já estamos trabalhando com isso. E vamos colocar junto à Defesa Civil, para que a gente
possa também implantar algum tipo de plano de evacuação dessas áreas que ainda não estão sendo
atendidas, mas que foram relatadas aqui no grupo de trabalho.
O Vidigal também vai ser tratado. Todas essas áreas vão ser tratadas durante as nossas reuniões,
que irão acontecer semanalmente sobre o Plano Verão. Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, secretário. Queria passar a palavra ao Senhor
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. Conforme os outros, eu te aviso
quando tiver cinco minutos, só para o senhor ter uma ideia do tempo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou tentar ser breve. Mas vou tentar com uma explicação
bem técnica dizer como vai ser esse plano de ataque. Na abertura desta CPI, nós apresentamos já
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algumas obras emergenciais que a gente tinha entrado, e a gente disse que ainda tinha pontos a
vistoriar, a levantar e a entrar. E eu afirmei aqui, ao senhor, na época, que a Prefeitura iria tratar de
todas essas áreas. E foi proposto esse grupo de trabalho naquela reunião. E esse grupo de trabalho
levantou, exatamente, aquilo que a gente estava apontando no início da reunião. Para tirar a dúvida
de todos aqui, principalmente quanto a prazos, porque entrou em uma área e não entrou na outra,
qual é o prazo que entra na minha, se eu vou ser reassentado... Como é que vai ser todo esse
trabalho, a gente vai tentar explanar, porque a metodologia vai ser a mesma para todas as áreas.
Quando aconteceram as enchentes, de fevereiro e abril, nós, então, entramos e elencamos as piores
áreas atingidas – as áreas que mais sofreram em função, inclusive, dos índices pluviométricos e tudo
mais. Entramos em algumas dessas áreas e, depois, fomos vistoriando todas essas regiões. E quando
a gente identifica um acidente, um problema, a primeira coisa a fazer é limpar. Então a limpeza não é
a obra. A limpeza é feita para que se haja um diagnóstico, para que se faça um levantamento, para
que se tenha uma definição de projeto e orçamento para aquele acidente, para aquele ponto.
Quando o acidente é identificado pelos técnicos como um acidente de risco iminente ou o acidente já
ocorreu, a gente entra emergencialmente. Quando a gente entra, limpa, vê que teve um acidente ali e
que se a gente não atuar, esse acidente poderá trazer mais prejuízos e até vitimar pessoas. A gente
corre para - depois dessa limpeza - fazer os projetos, o orçamento, e licitar.
Não é possível entrar tudo emergencialmente. Você não consegue caracterizar em qualquer área que
foi atingida pelas chuvas com ação emergencial. A própria Prefeitura, em outra ocasião, até por um
servidor que hoje é vereador, foi questionada pelo número excessivo de emergenciais. E o que a
gente percebe aqui é que não teve número excessivo nenhum, havia até a necessidade de se entrar
em mais emergenciais. Mas, comedidamente, nós identificamos os acidentes, listamos, fizemos os
projetos, orçamos e esses pontos estão em fase de licitação.
Então, a gente espera que seja muito antes das chuvas. A gente já deve entrar com essas
intervenções, são obras que têm que entrar antes do verão. Foram essas obras citadas aqui, no
levantamento desse belíssimo trabalho multidisciplinar. Só falando uma observação na fala da nossa
defensora, a Prefeitura trabalha com esse exercício, trabalha integrada, e o COR é um exemplo do
trabalho integrado. Toda vez que há necessidade de se fazer um estado de alerta ou de emergência,
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ou que haja necessidade de nos reunirmos ali sob o comando do Prefeito, do Secretário da Casa Civil
e de todos os secretários ali presentes, ali são definidas todas as ações, não só as ações por conta de
chuvas já ocorrendo, mas ações preventivas, por conta de chuvas que virão. Então, o COR é um
grande exemplo de que a gente tem a capacidade de trabalhar integrado, sim.
Então, acho que consegui, tecnicamente, explicar. Muitas áreas foram atendidas com obras
emergenciais. Fomos criticados porque esses contratos emergenciais demoraram a ser assinados.
Por quê? Foi o início da minha fala aqui: com muito esforço, porque são obras não programadas, não
estavam dentro da nossa previsão orçamentária para 2019. Com muito esforço, com muito
remanejamento orçamentário, muita vontade de atender, num exercício com as Secretarias de
Fazenda, de Infraestrutura e Casa Civil, todos os integrantes de uma comissão chamada CPFGF
(Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal), que é onde se estuda o impacto de cada
crédito para cada um desses serviços no Orçamento da Prefeitura.
Então, esse é o trabalho que a Prefeitura integradamente faz, na medida de buscar recursos,
recursos extras, recursos suplementares, para poder ir atendendo essas áreas. Então, as áreas que
não foram atendidas emergencialmente foram limpas, foram diagnosticadas, têm projeto,
orçamento e já estão em fase de licitação.
Quanto à questão do Jardim Maravilha, vou lhe responder com todo o respeito. Deixa, por favor, o
senhor falou, e eu fiquei calado. Eu vou lhe responder com o respeito e a consideração que o senhor
não teve por mim. Eu fui lá diversas vezes, acompanhando o Prefeito Marcelo Crivella... Não é
fazendo política, não, que eu sou um técnico de 42 anos de casa. Eu não faço política, não sou
candidato a nada, e o Prefeito não foi lá fazer política, até por que não levou imprensa. O Prefeito
esteve lá preocupado com aquela região. Aquela região não sofre agora, não, ela sofre há muitos
anos. Ali, é uma ocupação em área baixa, é uma bacia de acumulação do Rio Cabuçu-Piraquê. É uma
área que sofre inundação constantemente.
Eu, acompanhando o Prefeito como técnico e como Secretário de Conservação, e o Presidente da
Rio-Águas, e o meu subsecretário à época, Doutor Carlos Alberto Siqueira, que está aqui, nós fomos
lá para orientar o Prefeito paliativamente, o que a Prefeitura podia fazer naquele momento, e o
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Prefeito foi bem claro: ele não prometeu obra agora. Ele disse para vocês... O tempo inteiro ele fala
isso... Um momentinho, por favor...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pessoal, vamos manter a calma, vamos ouvir. Posso assumir
mais um compromisso? Vocês me entregam depois... Olha só, um compromisso para que a gente
possa fazer da melhor forma possível. Há uma divergência sobre o que foi falado e o que não foi
falado...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu quero concluir o que a gente falou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou deixar.
Não, tudo bem. Calma. Haverá uma sessão em que o Senhor Sebastião Bruno... Semana que vem,
quinta-feira, ele vai estar aqui. É uma Sessão... Calma, companheiro, me ouve, por favor.
Mais uma vez, porque a gente tem meia hora pra acabar a reunião agora.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Aqui não tem cara de pau não, rapaz. Eu sou um técnico, me
respeita, rapaz. Vocês estão aqui desrespeitando todo mundo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vê se você me respeita, rapaz.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Você não tem educação. Você não podia nem estar aqui.
Você é nocivo. Você é nocivo a uma sociedade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário e cidadãos.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Você é desrespeitoso, rapaz.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Olha, eu não abri, gente, eu não abri o microfone pro
secretário quando vocês estavam falando lá e agora estou pedindo a mesma coisa.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Você é mal-educado, rapaz.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, eu peço ao senhor um minuto de paciência pra
que eu possa tentar encaminhar. Eu não abri o microfone do secretário pra que ele não ficasse
batendo boca com vocês e dei o tempo pra que vocês pudessem falar. Então, agora, estou pedindo,
embora reconheça todo a tensão, pedindo que eu estou tentando encaminhar uma coisa. Que vocês,
inclusive, possam me encaminhar o vídeo que você disse que tem. Eu farei a leitura do texto que está
no vídeo e o Secretário, semana que vem, poderá responder detalhando a obra, pra esclarecer o
mal-entendido ou reconhecer o erro da fala ou consertar e esclarecer os problemas, ou seja, eu estou
tentando dizer sobre este mal-entendido da visita do Prefeito, o Secretário Sebastião Bruno disse que
o Prefeito disse uma coisa, vocês dizem que tem um vídeo da outra, vocês me encaminham o vídeo,
na quinta-feira que vem, que é uma sessão em que a fala é restrita aos vereadores, farei a leitura do
texto, farei a transcrição do que o prefeito falou e o Senhor Secretário Sebastião Bruno terá o tempo
pra explicar o que o Prefeito falou aí a gente poder entender como funciona.
Mas eu queria pedir encarecidamente que a gente pudesse ouvir o Secretário até o final, que a gente
pudesse passar ainda para os dois secretários que faltam pra que eu, Teresa e Cinco pudéssemos
falar e a gente encerrar essa Audiência sabendo dos nossos limites, sabendo o que temos pra fazer,
mas encerrar essa Audiência da forma como ela tem sido conduzida até agora. As divergências estão
expostas, ninguém teve palavra cassada, mas vamos tentar caminhar para encerramento dela.
Senhor Secretário, são 11 minutos agora. É claro que teve a interrupção, mas peço apenas que o
senhor possa fazer brevemente o encerramento da sua fala.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu já vou encerrar e gostaria que não fosse mais
interrompido. O Prefeito esteve lá inúmeras vezes conosco e o Prefeito, o que eles não entendem é o
que é serviço e o que é obra, o Prefeito prometeu serviços. E lá garantiu a eles que ia dragar o Rio
Piraquê. Garantiu isso. E falou mais: “a obra aqui custa em torno de 100 milhões. Eu vou a Brasília,
buscar recursos em Brasília pra gente licitar isso. Pra gente ter recurso e licitar isso.” Foi o que o
Prefeito prometeu lá. Esse cidadão aqui sabe. É mentira? Muito bem. Inclusive, eu estou aqui
defendendo a Prefeitura, porque eu não gosto de mentira. Não adianta vir aqui fazer pressão,
botando palavras na minha boca, palavras na boca do Prefeito. Inclusive, eu não prometi botar
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máquina nenhuma. Quem ia botar máquina era a conservação, através da Rio-Águas. A infraestrutura
não draga. A infraestrutura não faz dragagem. Quem faz dragagem é conservação através da
Rio-Águas. E a conservação tinha o compromisso de nivelar as ruas que estavam todas deformadas.
Esse foi o compromisso. Paliativos de conservação e a dragagem do canal. Como técnico da
Prefeitura, como Secretário que sou, acompanhei, como acompanho o Prefeito em qualquer ida à rua,
em qualquer visita a qualquer comunidade.
Agora, de maneira nenhuma eu vou admitir aqui que alguém vá botar palavra na minha boca ou na
boca do Prefeito. Não houve isso lá. Não houve isso. O que o Prefeito prometeu, nós, inclusive,
semana passada, como o Roberto colocou aqui, nós estávamos discutindo recursos e ações para o
Jardim Maravilha a partir da semana que vem. Estou errado, Roberto? Pra que a gente tenha o
Jardim Maravilha com eficiência, o Rio com eficiência pra receber as chuvas a partir do final desse
ano e início do ano que vem. Era o que eu queria dizer. Obrigado e desculpe aí se me alterei um
pouco, mas o cidadão ali é desrespeitoso e não merece estar aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero dizer, Senhor Secretário, que a gente vai voltar a esse
assunto na próxima quinta-feira, quando o senhor estará aqui. E voltaremos a esse assunto com a
forma como estivermos, com a documentação, mas quero... E não cortamos a palavra do senhor; o
senhor pôde falar. Mas também vou dizer que não compactuo com a ideia de qualquer cidadão que
esteja aqui não mereça estar aqui. Todos que estão aqui merecem estar aqui.
Não vamos cortar a palavra.
Vou passar a palavra à Excelentíssima Senhora Secretária de Urbanismo Fernanda Tejada.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Bom, com relação à pergunta que o senhor falou sobre a
lei da Vereadora Marielle, é justamente dentro dessa tônica da regularização fundiária urbana, que
tem duas categorias: a regularização urbana “S”, que é social; e a “E”, que é específica. E justamente a
tônica é esta: que, mediante pagamento da contrapartida da “E”, venhamos a subsidiar a “S”.
E aí estamos fazendo essa operação conjunta Meio Ambiente, Urbanismo, Fazenda e Infraestrutura,
está bom?
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Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Secretária.
Gostaria, então, de passar a palavra ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Meio Ambiente Marcelo
Queiroz.
O SR. SECRETÁRIO MARCELO QUEIROZ – Só para responder aqui as perguntas... Primeiro na questão
do Conservando Rios, que é um programa que junta resíduo sólido com educação ambiental: o
primeiro dado é que a gente, desde que entrou na Secretaria, em abril – isso é a política do Prefeito
Crivella –, tem mantido todos os núcleos já existentes; não trocou e nem substituiu, como já foi
prática no passado, em outros governos, nesse programa.
Na questão do aumento, obviamente, como foi prometido e alertado aqui, isso é prioridade.
Uma sugestão que faço depois para a Câmara de Vereadores, porque toda semana são diversos
ofícios sugerindo rios pela cidade... A priorização também é feita em virtude da necessidade e das
solicitações da Rio-Águas, mas sugiro, talvez, que a Câmara, através da Comissão de Meio Ambiente,
da CPI das Enchentes e da Comissão de Saneamento, que a gente consiga dar mais prioridade, porque
chegam centenas de ofícios, cada um com um pedido, inclusive pedidos conflitantes.
A segunda coisa é na questão da... Obviamente, o Meio Ambiente não tem sob sua tutela a Rio-Águas,
mas a gente atua em conjunto. E sou vocalizador da questão mais teórica no saneamento, que até o
Vereador Arraes, que estava aqui, tem coordenado. É uma das coisas por que a gente vem brigando
contra a Cedae, em virtude da necessidade ou de pagamento de valor de outorga, como é feito em
São Paulo, ou da volta da atribuição do município, que foi tomada em 2007 por um termo
consubstanciado, para conseguir fazer uma PPP nas outras áreas da cidade e, com isso, arrecadar e,
com isso, a gente conseguir desenvolver não só o meio ambiente, mas, pelo menos, mitigar... É o que
venho respondendo pelo Meio Ambiente: que, de certa forma, vem do problema do saneamento, que
é o que está sendo muito... foi discutido aqui.
Na questão também de atuação pragmática, estive aqui na semana retrasada, se não me engano, e o
Vereador Renato Cinco me alertou sobre a questão da lei das mudanças climáticas. Dia 20 é o dia
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relativo às mudanças climáticas. Então, o Vereador Renato Cinco me sugeriu e vai ser criado o Fórum
Municipal de Mudanças Climáticas, que foi uma das sugestões da última reunião.
Por fim, na questão do reflorestamento, vamos avançar assim que tivermos o ok da Geo-Rio, para
não ter problema. E também estamos lançando, na semana que vem – que acho que a gente tem
que dar resposta rápida –, um programa junto com todas as universidades do Rio de Janeiro, para a
gente, os alunos hoje, em vez de escreverem sobre países internacionais, sobre outras coisas,
começarem a escrever... E aí a gente usar os nossos universitários para trabalhar a realidade do Rio
de Janeiro. Não tem sentido você ter aí 15, 20 pessoas falando sobre problemas locais e nossas
universidades não estarem conectadas à Prefeitura no momento que a gente vive.
Então, é um programa inovador que acho que pode trazer soluções de uma forma mais rápida e
eficiente, e a gente ter melhores propostas para todos os técnicos da Prefeitura também.
E, para finalizar, agradecer a todos os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e a todos os
servidores da Casa que participaram de todas as vistorias.
Muito obrigado.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Marcelo.
A gente está agora às 17h39, nove minutos depois do combinado, mas não quero ser injusto. Temos
aqui... O Secretário João Mendes de Jesus esteve aqui e não pôde permanecer. E também a Defesa
Civil, que é localizada na Ordem Pública, o Secretário de Ordem Pública não está aqui.
Se, por um acaso, alguma das questões mostradas aqui pelos moradores, pelas famílias tiverem
uma resposta concreta de alguém que esteja aqui pela Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos ou pela Defesa Civil, eu queria abrir o microfone se alguém quiser fazer uso da palavra,
para dar uma resposta concreta desses órgãos. Eu só localizei esse dois, que não tem relação com
nenhuma Secretaria que falou até aqui. Só se tiver uma questão.
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De qualquer forma, daquilo que estava no relatório, se precisar, a gente vai encaminhar também esta
questão. Sim, então, isso é com relação ao Horto. Eu anotei a pergunta na hora que o Emerson. Esta
pergunta será feita por escrito para que a gente possa ter o nome, como é que foi, qual foi o critério
de escolha, conforme a questão. Todas as perguntas diretas, que não tenham sido... Por exemplo, a
questão das obras, a explicação sobre. Eu vou, inclusive, apresentar uma proposta de
encaminhamento geral, mas aquelas que não couberem na proposta geral, em cada área que nós
formos, nós vamos fazer por escrito, com prazo, para ter a resposta antes do dia 17 de outubro, que é
a data de finalização da nossa CPI. Então, isso é parte do nosso encaminhamento, que é o
compromisso com as famílias que estão aqui presentes.
Olha só, tem uma coisa que está localizada no relatório que foi abordada pelo GT. A gente está
fazendo de tudo até com a Caixa Econômica. A gente já mandou um comunicado para isso, para
tentar resolver o imbróglio do fato de que em fevereiro não foi decretado estado de calamidade
pública e aí o que aconteceu foi uma diferença sobre as famílias que tiveram problemas com a chuva
de abril e puderam sacar o FGTS. Já aquelas de fevereiro não puderam. A gente está tentando.
Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente não tem todas as respostas aqui hoje. E eu sei da
angústia de cada um que está falando aqui. Eu vou abrir a palavra aos vereadores. Nós temos 18
minutos para encerrar a Audiência. Mas eu queria abrir a palavra para a Vereadora Teresa Bergher,
para o Vereador Renato Cinco.
E, na conclusão, é claro que se os vereadores puderem também adiantar a proposta de
encaminhamento, senão eu vou apresentar uma proposta de encaminhamento, que é obviamente de
continuidade, não é de solução do problema, aqui ao final. Mas não posso não abrir a palavra para os
vereadores da CPI e olha que o Vereador Arraes está aqui também e me pediu um minuto.
Então, Vereadora Teresa Bergher, eu vou abrir a palavra. Vou abrir a palavra para o Vereador Renato
Cinco, para o Vereador Arraes e eu serei o último a falar. No final, o tempo cortado será meu, porque
não presidi com a disciplina necessária para dar tempo. Com a palavra, Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, boa tarde. Ao cumprimentá-lo, eu cumprimento
os demais membros da Mesa. Boa tarde a todos.
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É muito bom a gente estar aqui hoje. Eu prometo ao senhor que eu vou ser breve, porque entendo
que nós temos de dar voz mesmo. O senhor fez muito bem dando a voz às pessoas que representam
as comunidades, que representam segmentos, acho que é fundamental isso.
Nós já tivemos oportunidade em todas as reuniões, em várias audiências públicas de ouvir os
senhores secretários. E o povo, normalmente, as comunidades, enfim, não tem essa possibilidade de
perguntar, de acesso às autoridades públicas.
Então, eu confesso ao senhor que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o senhor está de
parabéns. A Comissão, essa CPI, está de parabéns pela forma como vem conduzindo os trabalhos de
uma maneira democrática, de uma maneira muito participativa.
Então, eu tenho que parabenizar especialmente o senhor à frente dos trabalhos. Dizer que tenho
inúmeras preocupações já manifestadas nas reuniões. Mas uma delas que é até a mais séria é de
perguntar ao Senhor Secretário de Fazenda qual é a previsão dele de arrecadação para o ano de
2019, considerando que nós temos uma previsão orçamentária de R$ 30,6 bilhões e já estamos
praticamente daqui a pouco terminando setembro e arrecadamos até agora apenas R$ 19 bilhões.
Então, isso me preocupa muito, porque nós, o tempo todo durante as audiências públicas, sempre
deixamos muito claro que esta é uma CPI propositiva. Mas a gente fica muito preocupado, sim,
quando vê que a redução orçamentária é por demais cruel, absurda em relação a esta questão:
prevenção a enchentes. Não vou ficar me estendendo, já prometi isso antes... Mas para os senhores
terem uma noção, se em 2018 tivemos uma liquidação de R$ 275 milhões orçamentários para a
prevenção às enchentes, este ano – vejam bem! –, já estamos daqui a pouco terminando setembro,
tivemos até agora R$ 120 milhões, o que significa apenas 28%.
Vejo, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – e bato muito nessa
Secretaria, porque passei por lá e tenho visitado os abrigos –; vejo a necessidade, a falta de dignidade,
eu até diria, àquelas pessoas que moram nos abrigos da cidade. E vemos uma redução orçamentária
absurda em apenas dois anos. Volto a citar estes números, sim: em dois anos apenas, 2017 e 2018,
num orçamento de R$ 400 milhões, foram retirados R$ 110 milhões.
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Então, senhores secretários que estão aqui participando hoje e que já tive o prazer de ouvir em
outras oportunidades, os senhores não podem fazer milagres. A gente sabe das dificuldades, sim,
que vocês também enfrentam, e o que me preocupa muito... Eu havia saído por alguns instantes, mas
um cidadão aí, até de uma forma um pouquinho exasperada, digamos assim – e o senhor também foi
pela mesma direção –, dizia que o Prefeito esteve no local, que o senhor esteve no local, prometeu e
prometeu e não aconteceu nada. Gente, temos que parar com esse negócio. Se não tem dinheiro, não
prometam, pelo amor de Deus.
Esse negócio de querer ficar bem no filme, ir às comunidades, ir aos locais e simplesmente prometer
e não se cumprir nada... Acho que a decepção das pessoas já atingiu níveis, assim... incontroláveis.
Fico muito preocupada quando se fala em comunidade, porque vejam os senhores, por exemplo:
limpeza. Está aqui o nosso presidente da Comlurb. Já tive até oportunidade de conversar antes e
vemos o seguinte: o orçamento para as comunidades até chegou a R$ 10 milhões. Hoje estamos com
uma redução orçamentária muito baixa. O contrato que existia de limpeza nas comunidades, também
já falamos aqui durante a CPI, encerrou-se no dia 30 de junho e foi prorrogado por mais 60 dias, mas
já se encerrou novamente. Como é que vão ficar as comunidades sem esse trabalho comunitário,
sem o trabalhador comunitário, o gari comunitário? Como é que vai ficar isso?
Estou terminando.
Como é que vamos atender essas comunidades?
Acho que está na hora... A minha assessora, ainda rapidamente, está me trazendo aqui... Veja o
senhor, Presidente, em 2009 tínhamos um orçamento para o trabalhador comunitário de R$ 44
milhões e, hoje, estamos reduzidos apenas a R$ 10 milhões. Então, não é possível. Acho que com este
orçamento e com essas reduções que vêm sendo realizadas pelo Senhor Prefeito fica muito difícil
qualquer secretário poder dar conta das aflições daquilo que realmente atinge o cidadão no seu dia a
dia.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu é que agradeço, Vereadora, não só os elogios, como a
disciplina no tempo.
Vou passar a palavra ao Vereador Renato Cinco e, logo depois, ao Vereador Alexandre Arraes.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Tarcísio.
Boa tarde a todos e todas.
Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Tarcísio, pela iniciativa de criar esta CPI e pela iniciativa
também de realizar esta Audiência Pública hoje, nesse formato.
Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero aproveitar a presença do Subsecretário de
Defesa Civil, o senhor Edson Tavares da Silva, e publicamente me dirigir ao senhor para pedir
desculpas pelas palavras que erroneamente proferi, gostaria de tê-las dirigido ontem apenas ao
Secretário de Ordem Pública. Infelizmente, eu estava muito irritado com o deboche do Secretário
diante das 16 mortes que aconteceram nesta cidade, nas chuvas de verão, e acabei, em função da
minha ira, não separando as palavras que deveriam ser dirigidas apenas ao Secretário. Então, eu
queria aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas.
E eu gostaria também de dizer o seguinte: eu acho que, da mesma maneira que eu errei, não
separando o Secretário do Subsecretário, eu acho que é um erro, hoje, a Prefeitura do Rio misturar a
Defesa Civil com a Secretaria de Ordem Pública. Na verdade, eu não quero adiantar nada do relatório,
mas eu estou bastante inclinado a defender que em uma das nossas recomendações seja de que a
Defesa Civil seja encarada com a importância devida e que seja reconhecido que ela não mereça ter o
status de Subsecretaria, mas, sim de Secretaria, para poder ter mais autonomia e mais condições de
implantar o seu trabalho.
Inclusive, precisamos discutir onde deve estar o Centro de Operações Rio (COR), se não é, por
exemplo, na Secretaria da Defesa Civil.
Sobre o orçamento, só chamar a atenção para uma coisa: Ordem Pública e Segurança Pública não
são atribuições municipais. O artigo da Constituição que estabelece as atribuições municipais não fala
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em Segurança Pública nem em Ordem Pública. E o artigo da Constituição que fala sobre os órgãos de
segurança faz uma lista e não inclui a Guarda Municipal. Depois, ela faz um parágrafo para dizer que
os municípios podem ter guardas municipais para cuidar do patrimônio do Município. As guardas
municipais são vigilâncias patrimoniais públicas municipais. Qualquer outra utilização da Guarda
Municipal diferente dessa não cabe ao Município. E hoje, o Secretário, um dos secretários falou, por
exemplo, sobre receber os hospitais, R$ 400 milhões. Salvo engano meu, a Ordem Pública vai
consumir mais de R$ 600 milhões do orçamento, e é um dos orçamentos que mais cresceu na
Cidade do Rio de Janeiro, desde a administração do Eduardo Paes.
Está-se tirando dinheiro de atribuições que são do Município, como, por exemplo, a Saúde e a
Educação, e desviando para uma pasta que nem deveria existir. Já que não é atribuição municipal
cuidar da Ordem Pública. Esse é um equívoco que vem sendo fomentado em todo o país, a partir de
uma defesa de uma ordem pública municipal, uma segurança pública municipal, um entendimento
de que as guardas municipais são polícia.
Bom, precisam mudar a Constituição para fazer isso, porque, no meu entendimento, a Constituição
evitou dar poder de polícia aos municípios por conta da baixíssima qualidade – não é? – dos prefeitos,
das câmaras de vereadores do país, que podem utilizar as guardas municipais para abuso de
autoridade. E isso não é restrito a pequenas cidades, como nós vimos, na semana passada, o prefeito
utilizando a Guarda Municipal como polícia política, polícia da moral e dos bons costumes, invadindo a
Bienal com a Guarda Municipal para procurar livros, para apreender, o que não tem nada a ver com a
atribuição do Prefeito e muito menos com a Guarda Municipal.
A Cidade do Rio de Janeiro se desenvolveu em torno da injustiça socioambiental. Boa parte dos
problemas que nós temos na nossa cidade é fruto de um poder público que se interessa, em primeiro
lugar, em atender aos interesses do capital e, no caso da cidade, em primeiro lugar, à especulação
imobiliária, às empreiteiras, às empresas de ônibus. São décadas e décadas e décadas de submissão
do Poder Público a esses interesses.
Por exemplo, eu apresentei, e nós conseguimos aprovar nesta Câmara Municipal apenas agora, em
2019, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social para a Cidade do Rio de Janeiro. Desde que a
nova Constituição foi promulgada, a Lei Orgânica da Cidade do Rio de Janeiro, nós não temos uma

A2-1122

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
política municipal de habitação de interesse social, e boa parte dos problemas que ocorrem na
Cidade, no que diz respeito a deslizamentos e as enchentes, diz respeito à falta dessa política
municipal.
Por fim, quero dizer que os nossos problemas tendem a se agravar nos próximos anos, porque a
nossa Cidade é extremamente vulnerável às mudanças climáticas. Uma das consequências das
mudanças climáticas esperadas para a Cidade do Rio de Janeiro é justamente o aumento das
tempestades catastróficas. O fato de terem acontecido três tempestades desse tipo apenas este ano
já indica uma mudança do comportamento das chuvas na nossa Cidade.
Dou, então, os parabéns ao Secretário Marcelo Queiroz, por estar instituindo o fórum sobre as
mudanças climáticas. Nós precisamos encarar esse problema. Alguns serviços de meteorologia estão
prevendo, por exemplo, para o ano que vem, um verão quatro graus mais quente do que foi o verão
de 2019. Isso trará consequências inclusive para o trabalho de prevenção e de solução dos problemas
provocados por enchentes e deslizamentos.
Obrigado. Espero não ter passado do tempo.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Vereador Renato Cinco.
Passo a palavra ao Vereador Alexandre Arraes, pedindo que me deixe dois minutos, para eu encerrar.
O SR. VEREADOR ALEXANDRE ARRAES – Senhor Presidente, membros da Mesa e todos os presentes,
parabenizo vossa excelência pela condução dessa reunião, dessa Audiência Pública em que é muito
importante a presença da sociedade, e poder fazer uso da palavra antes mesmo das autoridades
presentes. Observei isso, e é interessante.
Quero aproveitar para tratar de um tema que é, talvez, junto das enchentes, um tema correlato, que
é a tragédia em relação à falta de saneamento da Cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma situação
complexa, e não cabe aqui nesse minuto que a Presidência da Audiência me concedeu.
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Sou Presidente da Frente Parlamentar de Saneamento da Câmara, e estamos fazendo vistorias em
alguns locais da Cidade. Quero deixar apenas um número de WhatsApp, para que vocês enviem para
a gente mensagens. Nós vamos agendar as vistorias em cada um desses locais onde a tragédia do
saneamento se mostra mais evidente e precisa ser denunciada, para que medidas sejam tomadas,
seja por conta da Prefeitura ou por conta da Cedae. Todo mundo sabe que é uma complexidade
muito grande, quem faz o que: parte é o Município, parte é a Cedae, mas a população não tem nada a
ver com isso, ela precisa do serviço oferecido.
Portanto, eu vou deixar aqui o número: 96774-0623. Quando enviarem mensagem, por favor, se
identifiquem e, se puderem, enviem fotos, especificando exatamente o local, o bairro, a região onde o
problema mais grave se apresenta. Nós vamos marcar as diligências no local.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alexandre, ainda para isso, a gente tem alguma rede de
contato com essas pessoas aqui, que já fizemos anteriormente e, inclusive, estamos encaminhando o
relatório de hoje. Se você fizer um texto explicando do que se trata, com o número, a gente
encaminha também para o contato de cada um.
O SR. VEREADOR ALEXANDRE ARRAES – Ao final dos trabalhos da Frente Parlamentar,
convocaremos uma Audiência Pública, e todos aqueles que tiverem recebido a nossa visita ou
tiverem interesse em participar estão convidados.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
(PALMAS)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhoras Senhores é hora de encerrar, falta um minuto para
as 18 horas. Eu, provavelmente, vou passar uns dois minutinhos das aqui, mas também prometo ser
breve. Queria dividir rapidinho três coisas que são importantes.
A primeira delas, eu quero elogiar de público todos os técnicos que acompanharam o GT. Todos que
participaram, que toparam, que percorreram essas regiões, que deram oportunidade para que esta
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CPI, inclusive, conhecesse melhor essas regiões, dos técnicos dos diversos órgãos que aqui foram
citados.
Eu acho que, talvez, o único que a gente não citou foram os Agentes Comunitários de Saúde, que
também ajudaram bastante. Eu queria muito fazer esse elogio que a gente tem feito nas sessões da
CPI. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. A gente, sem dúvida alguma, tem, o tempo inteiro, que
destacar o respeito por isso. É própria da bancada do PSOL a briga por plano de carreira, briga por
melhores salários, porque a gente sabe que servidor valorizado é a política pública mais eficiente.
Segundo, eu quero de novo me solidarizar com cada uma das famílias aqui presentes que viveram o
drama das chuvas de fevereiro e de abril, e que aguardam, muitas delas até agora, soluções
concretas para os problemas que a falta de preparação da Prefeitura nos anos anteriores impediu
que esses problemas não acontecessem, ou seja, a falta de preparação.
E é função desta CPI, se ela olha para o futuro, fazer recomendações para que nunca mais aconteça,
para que quando a chuva forte vier, muito menos gente viva o drama de vocês. Nós encaramos o
desafio, difícil de ser feito; também para dar uma resposta imediata para o presente, que tem a ver
com vocês que estão aqui. E nós também ainda não estamos satisfeitos com o conjunto das medidas
que foram apresentadas.
A gente ainda não está satisfeito, porque a gente quer acabar com aquele amarelinho todo que
apresentaram, quer acabar com aquele azul, quer acabar ainda mais com o vermelho; quer que tudo
esteja verde, quer que esteja tudo realizado para isso. E este é o ponto que, inclusive, tem também
concordância de muitos técnicos.
E isto significa um terceiro elemento: é nosso papel cobrar do Poder Público políticas que resolvam
concretamente as questões. E daí a questão é a cobrança do Poder Público, é a cobrança do
orçamento, é a cobrança da política pública, é a cobrança da mudança institucional do qual, por
exemplo, a Defensoria Pública é parceira e acabou de falar uma série de elementos com os quais a
gente aprende com eles também, e cobra junto nessa situação.
Neste ponto de vista, a CPI ainda tem cerca de um mês de trabalho para produzir um relatório. Muito
conhecimento já foi acumulado, muita coisa já foi dita, mas eu queria divulgar que no dia 18 de
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setembro haverá aqui a presença da Secretaria de Infraestrutura e Habitação; depois no dia 26 de
setembro, a Secretaria de Urbanismo; no dia 03 de outubro, Casa Civil e Fazenda e, por fim, no dia 1º
de outubro, o Gabinete do Prefeito.
Como a gente não tem o poder de convocar o Prefeito, a gente vai convocar o gabinete dele. Se o
Prefeito quiser vir, a gente não vai negar e ele poderia estar aqui de bom grado, mas a gente não tem
esse poder de convocá-lo. E, no dia 17 de outubro, haverá a votação do relatório, a apresentação e a
votação para o qual todos os senhores técnicos, familiares e secretários serão convidados a vir e a
gente gostaria muito de contar com a palavra e com a presença de todos vocês.
O encaminhamento que a gente está propondo aqui é a perspectiva de que a gente possa marcar
uma reunião em cada comunidade dessas, para que elas recebam hoje o resumo do relatório, para
que a gente possa fazer a revisão e verificar as dúvidas que ainda surjam e avançar naquilo que foi
falado várias vezes nos prazos ou a dimensão da questão dos recursos que possam acontecer.
A primeira proposta concreta – a CPI tem prazo até o dia 17 de outubro – é que a gente possa ter um
calendário público de uma reunião pública em cada uma das localidades; e, aí, não precisa mais ser
com visita a todos os locais, mas pode se pensar numa escola, numa creche, num lugar, numa
associação de moradores que possa receber um representante das Secretarias; e os moradores
possam olhar para aquele detalhamento que está entregue e possam ver em que dá para a gente
avançar.
Como desdobramento deste, aqueles pontos que não estão colocados, como por exemplo, a situação
da questão, de novo, do estado de calamidade para fevereiro, ou as famílias do aluguel social,
obviamente o nosso mandato e a CPI se comprometem a, recebendo por escrito, encaminhar a
pergunta por escrito e, no prazo até 17 de outubro, ter a resposta por escrito.
Esses são os encaminhamentos que eu gostaria inclusive que a gente pudesse ter a boa vontade dos
órgãos para mais uma reunião em cada uma das localidades, para que a gente possa discutir um
pouco o relatório no seu pormenor de cada uma das localidades aqui presentes, ok?
Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o Felipe daquela vez, que era: Secretário da Casa Civil, o
senhor acha possível ajudar, junto ao COR, a coordenar essa possibilidade de fazer uma reunião? É
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uma reunião em cada uma das comunidades, dessas 10 que estão aqui listadas, para discutir o
relatório, com representação das secretarias.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Sem problemas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado. Está assumido o compromisso de a gente
fazer isso. Se ele tivesse dito que não podia, eu não ia ligar o microfone dele, mas, como ele disse que
podia, eu liguei.
Bom, para fechar, a questão dos recursos é importante, secretário, e nós vamos falar sobre ela no dia
3 de outubro. Eu vou lhe deixar, de qualquer forma, já uma pergunta: o senhor sabe que a previsão
para propaganda, que foi isso que o senhor falou aqui nessa história, para esse ano, era uma previsão
de R$ 34 milhões. Houve um aditivo, para que o gasto com propaganda da Prefeitura subisse para R$
62 milhões. Portanto, há um aditivo de gasto com propaganda nesta Prefeitura, neste ano, de R$ 28
milhões, além do que tinha sido previsto no ano passado no orçamento. Isso já está colocado. Já
foram empenhados mais de R$ 50 milhões em propaganda este ano. Com os R$ 28 milhões que
foram colocados a mais em propaganda, na lista apresentada pelo COR, nós faríamos aquelas obras
que estão orçadas; não as que não estão orçadas, como Jardim Maravilha, que não está nem orçado,
mas as que estão orçadas, eu anotei aqui: no Horto, em Guaratiba, no Vidigal, Santa Alexandrina,
Manguinhos e Rocinha, com os mesmos R$ 28 milhões que estão colocados como aditivos neste ano.
Babilônia tem um valor muito alto, Jardim Maravilha não está nem orçado, mas essas outras seis
comunidades, as obras listadas já com o orçamento, teriam recursos para serem feitas. É sobre isso
que a gente está falando, do ponto de vista da eleição de prioridades do processo.
Houve um planejamento para gastar em propaganda: esse ano, de R$ 34 milhões, chegou a R$ 62
milhões. Se no lugar de botar esses R$ 28 milhões a mais em propaganda, tivesse colocado para
realizar aquelas obras, as obras todas dessas seis comunidades teriam recurso.
Essa é uma discussão difícil de ser feita, mas nós da CPI, do nosso gabinete, não deixaremos de fazer.
Vamos lutar para que as respostas concretas aconteçam, sem sombra de dúvidas, e seguiremos na
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luta, sabendo que as chuvas são inevitáveis, mas que os desastres sejam completamente evitáveis e
que a Cidade esteja preparada para o que vier pela frente. Muito obrigado pela presença de todos.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência Pública às 18h08)
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18 de setembro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretário e Técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Habitação (SMIH)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019
Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e dezenove minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso,
sob a Presidência do Sr. Vereador Tarcísio Motta, Presidente, com a presença do Sr. Vereador Renato
Cinco, Relator, tem início a Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução
nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e a todos. Nos termos do Precedente
Regimental nº 43/2007, item VI, em segunda chamada, dou por aberta a Audiência da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS CAUSADAS
PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO
AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; e Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Tarcísio Motta sou eu quem estou falando aqui e, obviamente, presente.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estando somente eu, Presidente, e o Vereador Renato Cinco,
Relator, presentes, declaro que não há quórum para fazer deliberação. No entanto, há quórum para a
audição dos convocados de hoje em conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis.
Inclusive, informo que não há, de fato, nenhum requerimento a ser colocado em votação hoje. Não
haveria a possibilidade de deliberação, mas, também, não temos.
A Vereadora Rosa Fernandes, por conta de um problema de saúde com a mãe dela, disse que
atrasaria. Ela deve chegar ainda no decorrer da nossa Audiência, mas, já tinha avisado que não
conseguiria chegar antes de 13h30, que era o nosso teto para iniciar a Audiência.
Agradecendo desde o início a presença do Secretário, a Presidência dá conhecimento ao depoente
que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes e determinação expressos: na Constituição
Federal, art. 58, § 3º; na Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, alterada pela Lei Federal nº
13.367, de 5 de dezembro de 2016; também na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, art. 45, IX;
e no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, art. 121 ao 124.
O senhor está sendo chamado a esta CPI como testemunha. Por esta razão, dou-lhe conhecimento de
que fazer afirmação falsa ou negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso testemunho,
conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
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Estão presentes hoje, na nossa Audiência, o convocado do dia de hoje, o Senhor Secretário Sebastião
Bruno, Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação da Prefeitura e estão presentes também
para assessorá-lo, ajudar e contribuir com o que for necessário, Igor Cardoso Silveira, assessor
técnico do Secretário Sebastião Bruno, e Adriana Luiza Bittencourt Magalhães, Coordenadora de
Comunicação, também da mesma Secretaria.
A Vereadora Teresa Bergher também me comunica que está atrasada por um compromisso
marcado anteriormente, mas, também chegará durante a Audiência.
Peço encarecidamente que os senhores e as senhoras possam sempre fazer uso da palavra no
microfone para que o pessoal da taquigrafia possa depois transcrever fielmente o que os senhores
falarem. Peço, no caso, só a vocês dois que, quando falarem pela primeira vez que identifiquem os
nomes para também facilitar a transcrição. Não é o caso do Secretário, já devidamente identificado
desde o início.
Eu tenho uma sequência de perguntas, mas, queria, de qualquer forma, abrir a palavra para o
Secretário se quiser fazer alguma introdução ou alguma fala inicial. O microfone está aberto caso o
senhor queira fazer uma fala inicialmente.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É só para aproveitar e cumprimentar a todos e dizer que
estaremos sempre à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, seja dessa Comissão Parlamentar ou
qualquer outra. Estaremos sempre com espírito público e com a verdade dos fatos para que a gente
possa fazer o melhor trabalho aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Secretário. A intenção da CPI – e a gente tem
dito isso a todo mundo que se senta aqui – é ser uma CPI muito propositiva, embora, obviamente, ela
tenha um elemento-chave para investigar que é, na verdade, a questão das responsabilidades do
Poder Público diante do processo das chuvas de fevereiro e abril. Ela foi aberta logo depois das
chuvas de fevereiro, mas, obviamente, vieram as chuvas de abril, que dizem respeito ao mesmo
escopo da investigação desta CPI e, portanto, ela tem uma série, tem vindo... Só para que os senhores
possam ter conhecimento, teve uma primeira fase da CPI, onde nós ouvimos a universidade,
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acadêmicos, instituições de pesquisa que estudam o tema da questão dos eventos climáticos
extremos, das chuvas e estudam também essa questão no Rio de Janeiro.
Teve uma segunda fase, em que nós ouvimos prioritariamente os órgãos técnicos da Prefeitura: a
Rio-Águas, a Geo-Rio, a Defesa Civil – portanto, os órgãos mais técnicos ligados a isso –, a Cedae, os
comitês de bacias hidrográficas. Foi a segunda fase da CPI. Nessa segunda fase, nós fizemos também
a audiência em que o senhor esteve aqui, inclusive. Fizemos duas audiências públicas em que o
senhor esteve presente, por conta de termos sido procurados por moradores de áreas atingidas
pelas chuvas. Então, a gente tentava encaminhar também em situações emergenciais, imediatas. Não
só conhecer a realidade de quem foi atingido pelas chuvas de fevereiro e abril, mas tentar
acompanhar. Agora, nessa terceira e última fase da CPI, nós estamos ouvindo os secretários das
pastas responsáveis.
A CPI tem prazo. Nós, hoje, iniciamos o último mês da CPI. A CPI tem o prazo de 17 de outubro para
votar o seu relatório e, portanto, já estamos em fase de construção do relatório e ouvindo, ao mesmo
tempo, os secretários das diversas pastas. Hoje, a Secretaria de Infraestrutura e Habitação; na
semana que vem, Secretaria de Urbanismo; no dia 3 de outubro, Casa Civil e Fazenda; no dia 10 de
outubro, convidaremos o Prefeito – se ele não vier, que possa vir o Gabinete do Prefeito – e, no dia 17
de outubro, votação do relatório.
A gente, nessa CPI, ainda como forma introdutória... Queria, desde já, registrar e agradecer a presença
do nobre Vereador Prof. Célio Lupparelli, Presidente da Comissão de Educação desta Casa e membro
da Comissão de Finanças e Orçamento. Sempre muito presente, muito atuante aqui nas questões do
Município. Muito obrigado, Professor Célio, pela presença.
A gente tem como princípio... Como diz o título, a gente está olhando a questão da prevenção, da
gestão da crise e do atendimento às vítimas. Ao mesmo tempo, a gente tem um olhar específico
também para a questão da saúde e do saneamento básico e para a questão dos eventos, da
adaptação às mudanças climáticas. A lógica, portanto, da CPI tem esses cinco eixos, sempre
pensando a partir da perspectiva da gestão das políticas públicas, do planejamento da Prefeitura e
também da questão orçamentária, que atravessa essas cinco dimensões.
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Desse ponto de vista, secretário, faço a primeira pergunta... Cinco, o microfone está aberto, à hora que
você pretender, quiser fazer uso da palavra na CPI. O Vereador Célio também, se quiser, depois pode
fazer algum comentário, pode pedir. A palavra, como sempre, está franqueada.
Diante da responsabilidade, secretário, compartilhada, da sua secretaria com outros órgãos
municipais, qual é o papel que o senhor avalia ser, que a secretaria, sua Secretaria de Infraestrutura e
Habitação entende possuir na prevenção dos impactos causados pelas chuvas intensas?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Bom, primeiramente, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação trabalha em duas vertentes: na vertente das obras de prevenção de
geotecnia e nas obras de correção após um acidente e também no apoio à Subsecretaria de
Habitação na questão do cadastramento e no acompanhamento do aluguel social das vítimas desses
acidentes.
Como é que isso funciona? Há todo um planejamento no ano anterior, e a gente submete esse
orçamento à Casa, à aprovação da Câmara e, com o orçamento aprovado, no ano subsequente, nós
implementamos ações.
Nós temos ações importantes na questão da prevenção, que são os contratos de intervenções
urgentes e pontuais. Esses contratos, eles são pequenos contratos. Não são contratos para dar
solução nenhuma na questão de geotecnia, mas são os mais importantes de uma obra de geotecnia,
na questão de encosta. Se a drenagem não funciona, a obra de geotecnia não vai funcionar. Ela pode
vir, inclusive, a romper e a ruir. Então, nós temos ações preventivas, com esses contratos, ao longo
do ano.
É um contrato por área de planejamento, em que a gente procura atender todas as encostas dos rios
com limpeza, limpeza de calhas, limpeza das cortinas, verificação da tensão nos chumbadores, ou
seja, uma série de serviços que é importante ser feita, para que a gente tenha uma eficiência dessas
obras, desses serviços, quando das chuvas no verão.
Além disso, a gente faz também um monitoramento, principalmente das encostas que são pontos de
observação. A Niemeyer, por exemplo, é uma dessas encostas; outra é a Grajaú-Jacarepaguá; e o Alto.
São pontos de muita observação, porque são áreas de extremo risco, de riscos iminentes. Ao longo
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do ano, na época da seca, a gente monitora, faz vistorias, faz vistorias de rotina e vistorias também
provocadas por terceiros, por moradores, por contribuintes. Então, é assim que a gente faz todo o
trabalho de acompanhamento, monitoramento e manutenção das obras de arte, das obras de
geotecnia em encostas.
A Subsecretaria de Habitação atua em favelas, atua também na execução de muitas obras, porque é
ela quem faz o Programa Favela-Bairro. Nós estamos na fase 3 do Favela-Bairro. Teve o 1, que
começou em 1994, na primeira gestão do Prefeito Cesar Maia. Ao longo desses anos todos – estamos
na terceira fase do Favela-Bairro −, essas obras envolvem urbanização integrada, saneamento,
infraestrutura, rede de drenagem, pavimentação, calçadas, arborização, áreas esportivas, iluminação
pública e também contenções de encostas, quando essas comunidades estão em encostas.
Além disso, de atuar também em obras de contenção, a gente tem o aluguel social. É com o aluguel
social que a Prefeitura dá o atendimento às vítimas dos acidentes climáticos. A Prefeitura está muito
sozinha nesse atendimento. A Prefeitura precisaria, hoje, ter o apoio do Governo Federal, não só com
recursos para entrar corretivamente, mas...
Eu falei isso na outra Audiência Pública e gostaria de deixar isso bem registrado: no passado, quando
a Prefeitura gozava de mais recursos – hoje a gente não tem recursos para isso −, tinha alguns
dispositivos, indenizações até, quando ia fazer uma intervenção do Favela-Bairro. Você poderia fazer
uma indenização de benfeitoria para reassentar aquela família que morava em área de risco, ou em
qualquer outra área. Se tivesse que passar uma obra ali, ou estivesse morando em área de risco, a
gente ofertava, ou a compra assistida: o morador procurava uma casa na comunidade, que estivesse
à venda e que fosse próximo ao valor da casa dele. A Prefeitura, então, comprava e o reassentava ali,
ou o indenizava. E o terceiro era o aluguel social: aguardar um programa... Dentro do programa... Hoje
é o habitacional...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Habitacional.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É. Hoje é o Minha Casa Minha Vida, mas, infelizmente, o
Governo Federal, de 2016 para cá, desde que a Presidente Dilma foi “impichada”, a gente não teve, no
Rio de Janeiro, uma contratação de uma unidade do Minha Casa Minha Vida. Então, sem a gente ter
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esse mecanismo, a Prefeitura fica muito refém apenas do aluguel social. O aluguel social não resolve
tudo. Ele fica muito, vamos dizer assim, apesar de ser um instrumento importante, como um
paliativo por pouquíssimo tempo.
Se nós tivéssemos unidades para reassentamento, esse sim seria o melhor dos mundos para a
Prefeitura. Mas a Prefeitura não dispõe hoje, no seu orçamento, de capacidade de construir unidades
habitacionais, já que, além desse ser um instrumento do Governo Federal, uma obrigação do Governo
Federal, a Prefeitura hoje não tem no seu orçamento disponibilidade para a construção de unidade
habitacionais.
O Prefeito Marcelo Crivella, para o ano que vem, nos pediu que, na apresentação do orçamento a
gente previsse unidades habitacionais para que a gente pudesse ter um plano de reassentamento
principalmente para as famílias que moram em áreas de risco e que precisam, em grandes chuvas,
grandes acidentes, sair e ser assentadas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Hoje não existe esse plano. Esse plano virá apresentado no
orçamento. É isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É. Esse plano...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na Lei Orçamentária Anual (LOA)?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Na LOA do ano que vem. Esse plano já existe. Por isso é que
nós vamos apresentar no orçamento que será aprovado para o ano que vem. Já existe ali a previsão
de unidades habitacionais para reassentamento. Nós vamos fazer unidades que não serão muitas,
mas serão unidades principalmente nos bolsões de pobreza onde nós temos ainda um contingente
grande de famílias em áreas de risco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já tem ideia, Secretário, da quantidade de unidades?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olhe, o Prefeito nos deu a liberdade para fazer a proposta.
Nós estamos pensando em torno de duas a três mil unidades. O Governo Federal está contratando
com o Rio de Janeiro três mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Mas são unidades que já têm as
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famílias cadastradas, que estão no aluguel social. São famílias que saíram do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) na Mangueira e de outras regiões e já estão direcionadas para esses
empreendimentos. E essas novas unidades – de duas a três mil unidades – são exatamente para que
a gente tenha unidades que possam garantir reassentamento para famílias que vão precisar sair
antes das chuvas ou após.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como se dá, secretário, a integração entre a sua secretaria e
demais órgãos que atuam na política de prevenção e combate aos impactos das chuvas fortes,
especialmente em conjunto com a Geo-Rio, Rio-Águas e Conservação e na prevenção em conjunto
com a Assistência Social e Defesa Civil no atendimento aos atingidos?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Todo ano, a partir de setembro – ano passado foi
coordenada por mim – nós fazemos reuniões sistemáticas, onde a gente prepara o Plano Verão.
Então, têm assento: Defesa Civil, Casa Civil, Infraestrutura, Geo-Rio, Rio-Águas, Conservação e
Comlurb. Rioluz também. A gente precisa – e muitas vezes – entrar iluminando. Às vezes os
acidentes são à noite e a gente precisa do apoio da Rioluz. Então, todos os órgãos prestadores de
serviços, que precisam estar envolvidos nas ações de integração, são acionados. Nós temos reuniões
semanais, ora no Centro de Operações Rio (COR), ora no próprio gabinete do Prefeito. Ano passado,
quatro das 13 reuniões que fizemos para dirimir, mitigar ou eliminar pontos críticos – até para
relacionar e botar como observação – das 13 reuniões quatro foram na presença do Prefeito, no
próprio gabinete do Prefeito. Este ano não será diferente. O Prefeito está muito preocupado com as
chuvas que virão. Nós já estamos convocando para as reuniões que serão, como no ano passado,
toda semana, multidisciplinadas, com todos esses órgãos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essas reuniões começam este mês.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Começam este mês e vão até novembro. Com o plano
pronto, podemos depois apresentar e encaminhar para a Câmara. Ele também é divulgado para a
imprensa. Com o plano estratégico na mão, algumas ações são preventivas, outras são de
observação e outras provavelmente, se tudo correr bem, não vamos precisar... Intervenções de
correção.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, aproveitando, então, só para eu tirar uma dúvida.
Esse que o senhor chama de Plano Verão, e a gente ouve falar muito de Plano Verão, é o Plano de
Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que é esse plano a que a gente teve acesso... É o plano que,
portanto, é elaborado nessas reuniões a partir de setembro, é isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Multidisciplinares a partir de setembro. É um plano que vai
de setembro a novembro. A partir de novembro, essas ações têm que estar todas distribuídas na
ponta, e muitas dessas ações, a partir de setembro, já começam a ser efetivamente executadas,
como, por exemplo, limpeza de bueiros, construção de ramal de ralo, troca de ramal de ralo, limpeza
com Vac-All e Sewer-Jet, ou seja, tem ações de curtíssimo prazo, de microdrenagem, ações de médio
prazo, que envolvem até mesodrenagem, e tem ações já que dependerão de licitação pública, que
envolvem mais investimento, mais recurso, e aí ficam mais para frente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estava fazendo essa pergunta, inclusive, porque o plano
ao qual a gente tem acesso, que é esse Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou
Prolongadas, para o ano passado, justamente a Secretaria de Infraestrutura e Habitação não figura
nesse plano. Por isso, eu estava achando que a gente estava falando de documentos diferentes.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, figura, sim, porque é o seguinte: a Secretaria de
Infraestrutura, nas enchentes, no verão, onde tem os efeitos climáticos, atua com a Geo-Rio, que é
um dos órgãos da Secretaria de Infraestrutura, e tem assento nessas reuniões, e com a Subsecretaria
de Habitação. A Infraestrutura... a gente até... “Não, que a Geo-Rio...”, ou que “A Secretaria de
Habitação...” Não é. Já foi uma secretaria, é uma subsecretaria pendurada na Infra. A Geo-Rio, como a
Rio-Urbe... A Geo-Rio é uma fundação, e a Rio-Urbe é uma empresa... Também são autarquias,
empresas, penduradas na Infraestrutura. Então, quando a gente fala que está dentro do Plano Verão,
não só o secretário, mas também como os órgãos. A própria Geo-Rio e a Subsecretaria de Habitação,
efetivamente, dentro do plano.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, porque a gente vai até, de repente, pedir para descer com
o plano, porque não está listado. Está Geo-Rio, mas não estava nada da Infraestrutura e da Habitação,
por isso, a gente estava achando que estivéssemos falando de planos diferentes. Vou trazer até para
a gente poder tirar essa dúvida.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Inclusive, ano passado, quem coordenou o plano fui eu, foi a
Secretaria de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por isso, achei estranho. Falei: “Coordenou e não está
presente?”.
Antes de passar a palavra ao Vereador Renato Cinco, registrar e agradecer a presença do Ernesto
Ferreira Mejido, Presidente da Geo-Rio.
Cinco, quer fazer uma pergunta?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, não é pergunta, não. Só fazer uma observação, aproveitando
que a gente estava falando do verão. A gente está preocupado, já há algum tempo, com as previsões
da meteorologia, do verão do ano que vem ser até quatro graus mais quente do que o verão de 2019
e, hoje, o noticiário está com informações que confirmam isso. Nós já estamos com as temperaturas
no País entre três a cinco graus mais quente do que estávamos no mesmo período do ano passado.
Então, provavelmente, as autoridades municipais têm que levar em consideração que o cenário do
verão que vem vai ser de muito calor. Isso implica não só possibilidade de chuvas mais fortes, mas
também de mais estiagem e problemas de saúde para a população.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou fazer... Eu vou antecipar aqui uma informação que eu
acho de fundamental relevância para que os senhores tenham conhecimento de quanto é grande
nossa preocupação.
Todos nós sabemos que a Prefeitura do Rio, desde 2017 para cá, não só pela queda de arrecadação,
mas também das dívidas que passaram da gestão passada para essa gestão, sofre de restrições
orçamentárias e financeiras. O Prefeito, preocupado com isso, conversou com o Ministro da Fazenda
e com o Presidente do BNDES. Nós, até dia 13, teríamos que pagar R$ 250 milhões ao BNDES. Era

A2-1138

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
mais uma etapa dos R$ 6,8 bilhões que a Prefeitura tem que pagar nos quatro anos de gestão. Já
pagou R$ 4,8 bilhões.
O prefeito disse o seguinte: “Eu tenho o dinheiro, ministro, mas, se eu pagar ao BNDES a parcela de
setembro e a parcela de dezembro, eu não vou ter recursos para fazer as obras, pagar as obras de
contenção, oriundas das chuvas passadas, outras intervenções que serão necessárias serem feitas e,
então, eu estou pedindo uma carência: quero pagar em fevereiro do ano que vem, quando começa a
arrecadação do IPTU e, aí, sim, com a arrecadação do IPTU entrando – é claro, com juro previsto –, a
gente vai pagar, ministro”. Então, o ministro foi favorável, entendeu a necessidade de nós aportarmos
esses recursos para a preparação da Cidade para o verão e, mais ainda, não só por isso: a Prefeitura
do Rio está adimplente com o Governo Federal, via Caixa Econômica, via BNDES. Não deixou de pagar
nenhum compromisso. Também não vai deixar de pagar. O que ele fez foi só transladar, empurrar
um pouco essas duas parcelas para fevereiro do ano que vem.
Com isso, a gente tem garantidos R$ 400 milhões, que estão distribuídos pelos órgãos que prestam
serviços à Cidade e que estão envolvidos no Plano Verão: a Secretaria de Infraestrutura, Conservação,
a Rio-Águas, que é ligada à Conservação, a Geo-Rio, que é ligada à Infraestrutura, a Subsecretaria de
Habitação, que também é ligada à Infraestrutura. A Comlurb está recebendo também recursos. Ou
seja, com essa atitude do Prefeito, a gente fica mais confortável para que a gente possa atender
melhor, preventivamente, à Cidade, para que a gente tenha os efeitos provocados pelas grandes
chuvas que virão... Não temos a menor dúvida, o Vereador Renato Cinco está certíssimo, é isso
mesmo.
Nós, na faculdade de Engenharia, quando a gente faz a faculdade, a gente tem uma matéria chamada
Hidrologia e lá a gente estuda o período de retorno dos efeitos climáticos. Quando eu estudava isso,
lá atrás, eu me formei em 82, o período de retorno das chuvas do Rio de Janeiro era de quatro em
quatro anos. Hoje, acabou isso. Os efeitos climáticos, a questão do clima mudou tanto que, a cada
ano, os efeitos climáticos vêm, e cada vez pior. Então, por conta disso, a gente está preparando um
plano mais ousado, mais direcionado aos pontos de mais observação e preparando a Cidade também
para a microdrenagem, para que a gente não tenha aqueles pontos de alagamento e uma série de
situações que a Cidade vive quando chove muito.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, secretário, só para não parecer que eu estava
falando... A gente estava falando deste plano aqui. Esse é aquele que o senhor chama de Plano
Verão?
Neste plano, a gente procurou e a gente tem, sim, Geo-Rio, mas, além da Geo-Rio, não tem referência
à sua Secretaria da Infraestrutura e Habitação, nem, por exemplo, aqui na matriz de responsabilidade,
nem dentro do plano. É só isso que a gente estava tentando entender.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É, houve uma falha, uma falha aí na...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho que precisa ser corrigida, para a gente poder
entender qual é o papel da secretaria nessa situação.
Vamos passar para essa discussão, inclusive, com relação... O senhor mesmo já abriu a parte do
debate, que tem a ver com a relação da Geo-Rio e a secretaria, nessa história toda.
Recentemente, tivemos uma mudança na estrutura, não é? Há cerca de 70 dias, o Senhor Herbem da
Silva Maia – que prestou depoimento, inclusive, à nossa CPI – deixou a Presidência da Geo-Rio, na qual
esteve como presidente por quase um ano. Antes dele, foi o Senhor Márcio Araújo Leão, ficou por
cerca de 560 dias na presidência da fundação. No dia 9 de julho deste ano, assumiu o Senhor Ernesto
Ferreira Mejido, que está aqui presente. Considerando que a Geo-Rio é uma fundação vinculada à sua
secretaria, o senhor sabe explicar a razão da mudança? Trata-se de uma insatisfação com o
desempenho do servidor anterior? Foi a pedido dele? Como é que se deu? É uma razão... Quais são as
razões dessa mudança?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – As razões dessa mudança, eu vou até colocar aqui, mas foi
por questões de saúde. O Herbem, que é um servidor de carreira também, começou na Prefeitura
praticamente na minha época – e que a gente tem respeito e consideração, muito carinho –, ele passa
por problemas de saúde. Está se recuperando de um problema grave, sério, precisou se afastar. O
Ernesto, que já era diretor de obras, assumiu, então.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esteve aqui também no dia da...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso. Ele faz um tratamento sério e precisou se afastar.
Continua na Geo-Rio, continua trabalhando, mas afastado da presidência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele esteve na chefia de gabinete e, agora...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Esteve na chefia de gabinete e foi à presidência. Ele teve um
problema ano passado, esse problema...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, não precisa citar os detalhes... Não precisa entrar em
detalhes sobre isso.
O que nos estranhou foi aquela questão de não ter o “a pedido”, e a gente estava tentando... No
processo de exoneração dele, não tem esse tradicional “a pedido”, para a gente poder entender... Foi a
pedido dele, por conta desses problemas?
O SR. SECRETARIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas por conta desses problemas.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – De saúde.
Agora, tanto o Ernesto, quanto o Herbem, são dois servidores de extrema experiência na Geo-Rio e
que têm a cara da Geo-Rio, porque são servidores que ali ficaram e nunca saíram dali. E que está
muito bem representado aqui, o nosso querido Ernesto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, eu vou fazer a pergunta, embora o senhor já tenha,
absolutamente, respondido parte, mas para que a gente possa confirmar.
A exoneração do Senhor Herbem, junto com a nomeação do Senhor Ernesto Mejido, aconteceu 9 de
julho. Em 20 dias, depois, nós temos aquela polêmica dos contratos emergenciais, assinados,
referentes a obras que tinham um valor total de R$ 47 milhões, obras que já se encontravam em
andamento. Não há nenhuma relação entre a mudança de chefia da Geo-Rio e a assinatura dos
contratos?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não há.
Eu só queria fazer uma observação em relação a isso, que já foi falado em outra CPI. Aquela denúncia
foi uma denúncia política, foi uma denúncia que, embora tenha dado uma grande repercussão, não
retrata a realidade, nem a verdade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos tentar aqui explicar, inclusive, esta verdade. Nossa
intenção, aqui, inclusive, não é... Inclusive, que a gente possa entender o que aconteceu...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Posso discorrer?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro. A gente tem algumas perguntas objetivas, mas o
senhor pode, ao responder essa pergunta...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ótimo. Que bom.
Eu queria fazer um panorama geral e, depois...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E depois eu vou fazendo as perguntas objetivas.
Registrar e agradecer a presença do nobre Vereador Welington Dias. Depois, que ele responder à
sequência, se o senhor quiser fazer uso da palavra, à vontade.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Todo emergencial é assim: houve lá um acidente, a gente
entra emergencialmente. Então, a primeira denúncia é assim: “Convoca por telefone...” Todo
emergencial é por telefone. Por exemplo, se tem uma pessoa atropelada na rua, eu vou mandar um
email para o Bombeiro? Ou eu vou ligar para o Bombeiro? Qualquer emergencial. Então, a gente
convoca, sim, as empresas por telefone.
A gente entra, faz o diagnóstico, faz o levantamento, vê o valor, convoca as empresas. A que der o
menor preço, em relação ao preço básico, que é o da Prefeitura... Como uma licitação qualquer, só
que a gente não faz aquele procedimento licitatório tradicional. Agora, emergencial, ele cumpre todo
o rito, todo o rito de uma licitação, só que não cumpre dentro do processo licitatório, que, aí, demanda
30 dias: marca licitação, espera 30 dias, vai ao Tribunal de Contas, que, aí, baixa diligência... Em suma,
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num emergencial, você não pode esperar quatro meses para começar a atender, lá, as famílias que
tiveram problemas com aquele acidente.
Então, nós entramos emergencialmente. O decreto de calamidade, ele só robustece os emergenciais.
Brasília homologou esse decreto de calamidade, homologou, mas Brumadinho tinha levado esses
recursos. Qual foi a ideia de pedir para Brasília homologar? E diz assim: “Poxa, Brasília, manda
dinheiro para a gente!” Todos nós sabemos que a Prefeitura do Rio de Janeiro – já citei, aqui, vou
repetir – vive grave restrição orçamentária e financeira.
Aí, os emergenciais são obras não programadas, são obras que não estão na nossa LOA, que não
estão no nosso Orçamento. E, aí, o que aconteceu? A Cidade sofreu inúmeras, inúmeras intervenções
emergenciais – e não podia ser diferente, por isso, o decreto de calamidade –, mas Brasília, além de
ter reconhecido, não pôde passar recurso. O recurso vem da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que
já tinha comprometido os recursos para Brumadinho, que foi um acidente antes da nossa catástrofe
aqui, as nossas enchentes.
Aí, a gente tem reuniões da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF). O que é
isso? São as reuniões em que os ordenadores todos pedem os créditos, e a Fazenda participa – quem
coordena é o Prefeito –, a Controladora Geral, o Procurador Geral, o Secretário de Fazenda e o
Secretário de Infraestrutura, que é quem demanda mais solicitações por investimentos. A Comlurb é
outro órgão que demanda, e a própria Saúde. Ali é estudado o impacto desses créditos no
Orçamento. Se você não tem uma fonte performando, ou diversas fontes performando, você não tem
como; o Orçamento fica contingenciado, e você não tem como liberar o Orçamento, senão você não
tem financeiro para pagar.
Aí, o que aconteceu? Ah, a Casa Civil participa também. O que aconteceu? Fazíamos ali um exercício
dramático, semanal, na busca de impactar, o mínimo possível, no remanejamento orçamentário. Por
que onde teria dinheiro? Na Educação. Vai tirar dinheiro da Educação? Não. Vai tirar dinheiro da
Saúde? A Saúde já sofre com os problemas de restrição, que todos nós sabemos. Então, a gente fazia
um exercício constante, na medida de trazer esses orçamentos, de munir esses orçamentos de
crédito.
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Qual foi o maior problema? O maior problema é o seguinte: vou fazer uma obra – para todo mundo
entender – contratada qualquer, programada, uma obra de R$ 10 milhões, mas, se não tenho... Essa
obra vai de janeiro a dezembro, mas, se não tenho os R$ 10 milhões, só tenho R$ 5 milhões, eu
repactuo o cronograma, empurro R$ 5 milhões para o ano que vem, e vou executar os R$ 5 milhões
que eu garanto para este ano, até dezembro. Isso eu posso fazer com obra programada. Agora, com
emergencial, não: se o valor do emergencial é R$ 1 milhão, eu tenho que pedir o crédito de R$ 1
milhão, tenho que empenhar o valor no centavo. Ele não tem acréscimo nem de valor, nem de prazo.
Tenho que fazer em 180 dias, sem acréscimo de prazo e valor. Então, a gente tinha problemas
graves, seriíssimos para equacionar, para botar crédito, depois empenhar e assinar esses contratos
Ocorre que um vereador desta Casa, que foi secretário, à época, já estava como vereador, acabou
vindo para a oposição, o caminho que ele escolheu, uma questão de foro íntimo dele, uma questão
pessoal. Foi para a oposição. Tinha, na reunião, pessoas que ele, inclusive, indicou para substituí-lo na
Casa Civil, que passaram a seguinte informação: “Olha, estão saindo os créditos. Se você quiser
denunciar os emergenciais, é agora, porque ainda não tem contrato, porque os créditos não saíram,
mas o Sebastião Bruno está lá irritado, brigando muito, se desgastando.
Já chegou a brigar ali com o Barbiero, Secretário de Fazenda e com outros secretários, na busca de
trazer os recursos para assinar os contratos”. Quando se percebeu que os créditos iam sair, ele
denunciou, tanto que denunciou numa terça, e a gente estava assinando o contrato na sexta. Os
créditos estavam saindo na quinta ou sexta-feira. Então, saiu o crédito, a gente ordena, o secretário
faz a ordenação, o empenhamento, para poder assinar os contratos.
Como, nesses contratos, a gente não depende de caução das empresas, porque são contratos
emergenciais, você empenha e assina contrato. Quando é obra programada, aí depende de caução.
Publicar caução demora mais um pouco. “Ah, correram para assinar porque foi denunciado”.
Conversa. Esses créditos já estavam saindo, e todo o remanejamento orçamentário já tinha sido
exaustivamente estudado, programado, com o menor impacto no Orçamento possível, para que se
pudesse remanejar para essas obras que não tinham previsão orçamentária, não eram programadas,
para que a gente pudesse ter a tranquilidade de assinar esses contratos. Isso foi o que, de fato,
aconteceu.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, vamos lá, para a gente poder entender parte dessa
história. A gente tem a informação de que foram cerca de 40 obras nessa situação, sem contrato.
Isso corresponde à realidade?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não. Eu posso... Eu, inclusive, passei para Comissão do
Vereador Fernando William o plano geral de obras contratadas, licitadas ou emergenciais. Eu posso
mandar para cá também, com todas as informações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente tem, inclusive, um ofício que venceu há oito dias, que
ainda não foi respondido.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sobre isso?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sobre a secretaria, sobre isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Oito dias.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Igor, por favor...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O prazo venceu há oito dias.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Desculpa, ainda não chegou para mim. Foi por email ou foi...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, foi oficial. Foi recebido no dia 14 de agosto.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu lhe mando amanhã, porque esse relatório, inclusive...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São dois, são dois ofícios.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu lhe mando amanhã. Viu, Igor? Por favor.
O SR. PRESIDENTE (TARCISÍO MOTTA) – Ah, porque um foi para a Geo-Rio e o outro direto para a
secretaria, é isso? Um para Geo-Rio e outro...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu lhe mando amanhã.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só porque esse é o nosso recebido. Se você quiser, tira foto
aí, para a gente poder colocar. Porque, inclusive, tem perguntas sobre isso que eu estou lhe fazendo
agora, porque a gente não tinha resposta para poder comparar com o dado concreto.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Respondo a todas e mando amanhã, sem falta. Até porque,
esse relatório, eu já apresentei para o Vereador Fernando William em outra Comissão, que também
questionou essas obras.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esses ofícios da CPI a gente geralmente leva na secretaria e
pega o recebimento em mãos.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha, eu não tive a informação. De fato, não tive.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, a gente tem recebido resposta. A gente teve
uma resposta, acho que da Defesa Civil, que não tinha sido feito. Normalmente, a gente tem as
respostas, mas, nesse caso desse oficio, o prazo venceu há oito dias, há uma semana e um dia.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Está bem. Quero me desculpar aqui e dizer que amanhã
mesmo eu mando. Eu só queria passar ainda uma informação importante: não é o Secretário de
Infraestrutura que define uma emergencial. As demandas vêm das vistorias, das solicitações feitas à
Defesa Civil. A Defesa Civil é que nos aciona. Aí, o que determina a emergencial, de fato, é a vistoria
do técnico.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do técnico da...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Do técnico da Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Da Geo-Rio.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Então, como é que é o processo? O cidadão faz uma
solicitação, ou a gente está acompanhando pelo COR, viu o acidente lá. O procedimento é sempre
esse. A Defesa Civil encaminha a solicitação oficial. A Defesa Civil vai primeiro, faz a sua vistoria e
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encaminha para nós. Imediatamente, eu solicito à Geo-Rio para ir fazer o laudo. O laudo técnico
caracteriza que é emergencial, aí, sim, é que a gente vai caracterizar e entrar emergencialmente. Não
é o secretário, não é o Presidente da Geo-Rio, não é nada: o que define emergencial é a vistoria
técnica, garantindo que não tem como aguardar mais tempo para entrar e atender àquele acidente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a responsabilidade política da decisão... Afinal de contas,
o senhor tem alguma responsabilidade, ou seja, a responsabilidade política sobre a definição da
política da secretaria...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, claro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu entendi que o senhor não pode tomar a decisão sem que
tenha o laudo técnico.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro, claro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, nas decisões políticas da secretaria, há uma
responsabilidade objetiva que é do senhor.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro. É porque também, nessa denúncia, o denunciante
tentava o tempo inteiro imputar a mim a decisão única e exclusiva de caracterizar uma emergencial.
Não compete só ao secretário. Isso é um processo que vem pela Defesa Civil, passa pela vistoria
técnica, o Presidente da Geo-Rio solicita: “Trata-se de obra em caráter emergencial. Solicito
apreciação”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Cada uma dessas obras tem esse processo constituído...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tudo, claro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – ...com essa questão nos prazos.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro, senão você não consegue contratar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ok?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o senhor sabe informar quando é que essas obras
começaram? Ou seja, quando é que elas iniciaram? Essas obras específicas da situação dos contratos
emergenciais. Elas começam logo após a chuva de fevereiro e de abril?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, mas como é que começam? Primeiro, a gente faz toda
uma vistoria, todo um diagnóstico, e faz também uma estimativa de custo, para que a gente possa
coletar preços, para ver, em função do nosso orçamento, qual é o preço mais barato. É igual licitação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa eu...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Igual licitação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa tentar entender, porque aí... Eu sou professor de
História, então, para a gente entender. Aconteceu uma situação, a Defesa Civil apontou que tem um
perigo de deslizamento, de escorregamento numa encosta, que pode atingir determinada via ou
determinadas casas etc. Vai o técnico da Geo-Rio lá e constata que há uma necessidade emergencial.
Vai uma equipe técnica lá para fazer então uma estimativa de preço. É isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Caracteriza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Retorna dizendo, caracteriza que é emergencial e retorna
dizendo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Como é que sai o preço? Tem que ter a solução técnica.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Qual é a solução para aquele acidente? Estuda-se, os
técnicos se debruçam ali, definem, por experiência...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É fazer uma manta, é fazer uma canalização, é uma cortina...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ou um conjunto de ações, até. Definiu aquilo, vai se orçar e
se chama as empresas para coletar os preços, e o menor preço entra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Tem uma estimativa real de preço. Essa obra aqui vai
custar R$ 320 mil, em média. Chega uma empresa oferecendo por 340 e outra oferecendo 280,
contratou a de 280. Essa é a lógica colocada aqui, quanto tempo demora, antes da chamada das
empresas, em uma situação dessa emergencial, qual é o tempo entre a Defesa Civil indicar que há
uma obra necessária, o técnico ir e fazer uma estimativa de preço. Qual é o tempo médio, padrão de
grandeza? Isso dura semanas, isso dura meses, isso dura dias?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não demora meses, mas não demora uma semana. Por
quê? Enquanto a gente está fazendo esse levantamento, orçamento e tudo, você tem a Comlurb, ou
você tem esses contratos de intervenções urgentes e pontuais que vão ali, limpando, dando condição
para que a gente possa identificar, de fato, que tipo de obra vai fazer, para que se possa fazer o
orçamento e, aí sim, entrar.
Na lei, nós somos obrigados a, em até cinco dias, caracterizar isso tudo. Volto a afirmar: é muito difícil
atender, porque você, em cinco dias, não consegue isso tudo. É humanamente impossível.
Vou lhe dar um dado...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aproveitar que o senhor deu uma interrompida, falar, porque
eu não registrei, perdão, a presença da nobre Vereadora Teresa Bergher, membro titular desta CPI, e
anunciar e agradecer já a chegada da nobre Vereadora Rosa Fernandes, também membro titular
dessa CPI.
De novo, secretário, a perspectiva, o senhor estava falando, sobre essa questão da dificuldade de
cumprir o prazo exíguo de cinco a oito dias. Eu vou chegar lá de novo sobre isso, mas eu quero deixar
que o senhor possa terminar de explicar.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso. E, para concluir esse raciocínio, não tem comparação, é
só para entender, e sem crítica nenhuma, até porque sou servidor de carreira e trabalhei na gestão
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passada e nas outras gestões também. Gestão nenhuma, muito menos a gestão passada, que
executou 367 emergenciais na Cidade, no valor de R$ 1 bilhão...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nos oito anos da gestão?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nos oito anos. De 367 emergenciais, não publicou nenhum
nos cinco dias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não publicou nenhum, nunca?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nunca publicou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nunca publicou? Nem mesmo meses depois?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. E nós publicamos. De que forma nós publicamos? O
que a gente fez? Quando a gente pegou e fez o decreto – inclusive, o decreto da calamidade, quem
fez fomos o procurador e eu –, eu tive a preocupação de, junto ao decreto, pegar o mapa dessas
regiões e pontuar todas as intervenções no mapa, e nós publicamos o decreto com essas
intervenções. Então, estava aí dada a publicidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse é o decreto da calamidade?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Da calamidade. Estava aí dada a publicidade. O que eu
orientei, então, daqui para frente, que a gente proceda? Se a publicidade é importante, se isso é
fundamental, nós, na vistoria, publicamos. Publicamos o emergencial, mas isso não é o suficiente
para uma publicação que garanta todos os elementos de uma publicação de um contrato
emergencial.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, deixa entender como aconteceu. Significa que essas
contratações... Porque a gente estava lá: faz a vistoria, faz a estimativa de valor, faz o contato pelo
telefone das empresas, o senhor chama as empresas – por e-mail ou por telefone –, as empresas
oferecem o preço, se escolhe a de menor preço. Aí, há um primeiro processo de contratação que é
verbal? É isso? A empresa começa a fazer a obra sem que o contrato esteja assinado?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim. Ela tem uma ordem de início ali.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa ordem é verbal?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como é que se dá essa ordem?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – No caso, se é uma emergencial produzida pela Geo-Rio,
faz-se a ordem de serviço para que a empresa comece...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma ordem de serviço assinada pelo Presidente da Geo-Rio
ou pelo senhor, nesses casos dessas obras?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Pelo fiscal, pela equipe de fiscalização. Por quê? Porque,
embora não tenha contrato ainda, a gente define qual é a fiscalização para lá; qual foi a empresa
vencedora, e quem é a fiscalização que vai acompanhar. Quando assina o contrato, a gente publica
com eficácia...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Mas a gente está pensando, antes de assinar o contrato,
como é que está acontecendo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou explicar.
Aí, a gente publica com eficácia. Aí, diz assim: “Ah, o cara está executando lá sem fiscalização?”. Não.
A fiscalização é definida na empresa e, depois, na publicação do contrato. Quando sai a publicação da
fiscalização, ela sai com eficácia daquela data lá atrás. Então, o procedimento é sempre esse:
identificou, através da vistoria, que é emergencial; caracteriza-se o emergencial e cumpre-se primeiro
a identificação do local, a limpeza, o diagnóstico...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Faz a estimativa de preço e tal.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Estimativa de preço...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Convoca as empresas.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Convoca as empresas e o menor preço entra – entra através
de ordem de início. A partir da ordem de início, está dado o início de obra. A partir dali, a gente vai
buscar orçamento, crédito para assinar o contrato. Dentro desse instrutivo... O processo instrutivo é
um, o de crédito é outro. O instrutivo não sai do órgão, não. O que sai do órgão é o de crédito, que vai
para a CPFGF, para aprovação ou não daquele crédito e em função do impacto, naquele orçamento
do exercício.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E se ele não aprovar, Secretário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – No caso emergencial, não tem como não aprovar. Não tem
como não aprovar, porque são obras não programadas, mas que são prioridades. O que se tenta
estudar e acertar, na CPFGF, é o menor impacto, de onde a gente compensa, de onde vai tirar para
que se tenha o menor impacto naquela pasta de que se está tirando – tira um pouquinho dessa
pasta, um pouquinho daquela pasta, um pouquinho daquela pasta. Antes de tirar, faz-se toda uma
reorganização orçamentária, para que a gente possa extrair dali e botar nos emergenciais.
Agora, emergencial não tem jeito. O nome já diz: é prioridade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Dois detalhes, antes de passar a palavra para a
Vereadora Rosa Fernandes.
Primeiro, só para eu poder entender: o decreto que o senhor disse que dava publicidade, que é o
decreto da calamidade, não tem lista de obras e nem de lugares.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não é lista, não. Tem um anexo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah... tem um anexo, que não é o que está publicado aqui.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É um anexo. O anexo não está publicado no site? É isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu não sei.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque a gente não achou esse anexo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu não sei, mas ele acompanha o mapa com todas as
intervenções.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Porque o que a gente tem disponível on-line é o decreto,
que não tem lista de obra, não tem lista de local.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou mandar junto também...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Para a gente poder saber...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ok.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me entender... Portanto, contratação não é verbal.
Existe uma ordem de serviço de início da obra?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa ordem de serviço, normalmente, é assinada...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Pode ser pela equipe de fiscalização; pode ser...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas equipe de fiscalização da obra que...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim. O fiscal, ele é um servidor de carreira. Ele é designado
para acompanhar aquela tarefa, aquele serviço. Obviamente, ele tem competência para dar a ordem
de início. Até quando for publicada essa comissão de fiscais... Não é só um, não. Toda obra pública
tem que ter três fiscais – um presidente e dois membros.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Essa equipe, ela é publicada –com eficácia – naquela data
que começou a emergencial.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é essa equipe que assinou a ordem de início, mesmo
sem ela estar ainda nomeada oficialmente? É isso o que eu não estou conseguindo entender.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Pode.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, se ela é nomeada com eficácia anterior, eu queria
entender como é que a ordem de início foi assinada por essas pessoas.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ela é assinada por um servidor de carreira, que é engenheiro
e trabalha na Geo-Rio. Essa equipe pode ser o diretor, pode ser o secretário, qualquer técnico que
tenha a atribuição – desde que seja engenheiro e tenha atribuição de fiscalização, ele pode dar início.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é o fundamento legal para essa mecânica que o senhor
acabou de descrever, que é uma obra que começa, que ainda não tem contrato, mas tem uma ordem
de serviço?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso é um emergencial.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas qual é o fundamento que dá margem ao contrato
emergencial nesse sentido? Porque eu só estou querendo entender com base em que lei há uma
justificativa dessa mecânica que o senhor acabou de me explicar. Eu confesso que não sabia que era
exatamente assim. Mas agora, eu só queria entender qual é a base legal para que a mecânica
instituída pela Prefeitura – e que pode ser de outras prefeituras – seja essa que o senhor acabou de
me descrever.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Essa é a mecânica que a gente encontra dentro da lei para
poder...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual lei?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A lei dos emergenciais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é a lei dos emergenciais?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Está dentro da Lei nº 8.666/93.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, ainda, o senhor diz que está dentro da Lei de
Licitações?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim. Você dispensa a licitação. Você tem três tipos de
dispensas à licitação. Você pode dispensar por notoriedade, notória especialização. Aí, está
dispensado...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Isso dá um tipo de questão e problemas, eu sei.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas é notoriedade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, termina. Termina essa questão.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A segunda forma é por questões climáticas. Emergencial
por uma questão climática.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque houve um desastre, uma catástrofe, isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A terceira é por decisão judicial. Imagine que o Senhor
Vereador Tarcísio Motta é um juiz e sentenciou que devem fazer a obra, e ele dá um prazo de 48
horas... Não tem como licitar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, neste caso, a gente está falando do segundo caso, que
é o caso das catástrofes. Aí, na Lei de Licitações nº 8.666/93.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tem um capítulo ali de emergenciais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Onde o senhor está baseando este fundamento?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Onde dispensa a licitação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, inclusive, que não... Mas é nesta parte que fala da
publicação de cinco a oito dias?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E que é isso que o senhor diz que não é possível fazer.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não é possível fazer com todos os elementos. A gente, até
agora, está fazendo o seguinte: a gente está publicando, porque essa questão ficou tão... Pegaram
tanto no pé da Prefeitura, tanto no pé do Secretário, encheram tanto a paciência com isso, que a
gente está publicando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora, ao microfone, por favor, só para a gente poder...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vereadora, nós publicamos, Vereadora. Nós publicamos.
Agora, vira uma publicação que não tem todos os elementos. Não é possível publicar um orçamento
em cinco dias úteis, um projeto com um orçamento. Como é que a gente vistoria, faz o diagnóstico,
faz a topografia, faz o projeto, faz o orçamento, convoca as empresas e vê a vencedora em cinco
dias?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – O problema é que não vinha sendo publicado nada. Faltava
transparência total a esse processo. Eu acho que a denúncia dessas obras, que eu não vou mais
chamar de clandestinas...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nem são clandestinas, pelo amor de Deus.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Tudo bem, sem contrato. É uma situação muito grave.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É sem contrato emergencial, até que se assine. Por isso que
é emergencial.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – O problema é que a prática, nesta gestão, são os contratos
emergenciais. Eu não estou nem falando da sua Secretaria, estou falando no geral, que inclui,
também, a sua Secretaria. Mas o que a gente percebe é: nós temos 17 contratos. Enfim, esses
contratos que não estavam... Não tinha sido dada a transparência a eles, digamos assim. Só um deles
foi pago até agora. O problema é que isso é muito grave.
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Na nossa última Audiência Pública, eu perguntei isso ao Secretário. Porque agora o senhor disse – o
senhor falou aqui, eu não estava presente, mas a minha assessora estava presente – que houve um
arrolamento da dívida. Conseguiram um arrolamento da dívida, que passou de novembro para
fevereiro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Fevereiro.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Fevereiro, muito bem. Mas também vem uma pergunta,
Presidente – e eu vou fazer ao Secretário Sebastião. Qual é o custo que terá isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não tem custo nenhum.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Nenhum. Não tem juros, não tem nada?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Juros tem, mas a gente também tem o ganho social de estar
pegando R$ 400 milhões adiantados. São R$ 400 milhões que não teríamos para fazer um montão
de intervenções necessárias.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É, mas eu acho que nós também precisamos saber o custo
que isso terá e o impacto que terá na Secretaria de Infraestrutura. Eu fico muito preocupada porque,
infelizmente, eu nunca vi a Cidade do Rio tão largada. Eu vou aproveitar para fazer uma cobrança
aqui, que eu já fiz, uma cobrança séria. Existe isso. É pontual, mas a gente tem que aproveitar que o
Secretário está aqui também para fazer essas cobranças pontuais.
Na Avenida Brasil, na gestão passada, houve a transferência de um ponto de ônibus que tinha em
frente à Fundação Oswaldo Cruz e, com essa medida, a passarela que o pessoal utilizava ali da Vila
do João, da Vila do Pinheiro, ficou muito distanciada para que as pessoas acessassem um novo ponto
de ônibus. O que acontece hoje? Colocaram, provisoriamente, uma passarela que está lá caindo aos
pedaços, oferecendo risco todos os dias.
Então, tenho que aproveitar isso, porque é uma cobrança que tem sido feita a mim frequentemente,
ao meu gabinete, e vou aproveitar para saber como vai ficar essa história se a gente vai continuar
com uma passarela caindo, oferecendo risco permanente à população ou se vocês têm alguma
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programação futura de construir uma passarela definitiva, porque, infelizmente, não está
acontecendo nada na cidade.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou responder da passarela também. A senhora ainda
não estava aqui e com todo o respeito que eu tenho à senhora, o carinho e a consideração, eu
gostaria de lhe falar o seguinte: os emergenciais são diferenciados mesmo, eles não são obras
programadas. O fato de a gente ainda não ter pagado tem que ser aplaudido, o fato de estar se
fazendo obra sem recurso, no passado se pagava na frente.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Secretário, muitas vezes poderiam ser programadas sim.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Emergencial é impossível.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – São previsíveis.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Como previsíveis, vereadora? Nós vivemos uma calamidade
pública em abril. A senhora ainda não estava aqui e eu tenho um dado e o Professor Tarcísio até se
espantou, sem crítica a nenhuma gestão, até porque sou servidor público e participei delas todas. Na
gestão anterior, foram produzidos 367 emergenciais no valor de R$ 1 bilhão, sem nenhuma
publicação. Como é que a gente publicou? A gente publicou no decreto de calamidade e, além de ter
sido publicado no D.O., foi amplamente divulgado nas redes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, no D.O. também não tem mapa, tá? O que a gente
pegou não tem anexo. A gente precisa não só que o senhor mande, mas também onde publicou esse
negócio.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou mandar e tem inclusive nos jornais, um mapa
mostrando todas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente olhou, foi atrás do Diário Oficial e não tem mapa, o
decreto de calamidade não está constando em mapa.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Agora, para entender aqui, eu vou encaminhar aqui para a
Comissão e já encaminhei para outra Comissão, do Vereador Fernando William, o mapa de todos os
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investimentos da nossa Secretaria e, se vocês virem lá, os emergenciais representam um valor muito
pequeno.
Nós temos cerca de 300 contratos com escolas, hospitais. Ocorre que na questão, como a gente
encarou a questão de abril, que foi um processo de calamidade pública, não tínhamos outra saída,
não tínhamos nem orçamento, nem financeiro, os que a gente ainda não pagou, por isso é que
obrigou o Prefeito a renegociar, empurrar, trasladar essa prestação para que a gente pudesse honrar
não só os emergenciais, mas com mais investimentos em conservação. A senhora disse que a cidade
está largada e quem cuida da cidade não sou eu, é a Conservação, que é outra Secretaria, eu cuido
dos investimentos.
Porém, a passarela é uma obrigação minha, aí é investimento e essa passarela está para sair. A
Transbrasil, que é uma obra com recurso federal, 85% recurso federal e 15% é da Prefeitura do Rio,
como é que ela vai ficar pronta daqui a pouco? Em cada estação tem uma passarela nova, é acoplada
à estação. Então, a gente tem a estação e a passarela, essas metálicas que foram colocadas
provisoriamente, até que a obra ficasse pronta, elas saem agora, quando a gente concluir as
passarelas da Transbrasil, que são 18. Entre Deodoro e Caju, nós temos 18 estações, com 18
passarelas acopladas. As provisórias saíram. Algumas já saíram, essa vai sair também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa eu seguir aqui. Eu acho que tenho uma série de
questões. Quero registrar a presença do nobre Vereador Paulo Pinheiro. Muito obrigado por sua
presença, Paulo. Eu já passo a palavra para a Vereadora Rosa Fernandes.
Ainda nessa questão dos contratos emergenciais, no dia 18 de julho, num vídeo publicado na
reportagem do G1, o senhor afirmou que os contratos ainda não tinham sido celebrados, porque a
pesquisa de preços ainda não tinha sido finalizada. Só que era 18 de julho. É a sua fala: “Toda obra de
engenharia precede levantamentos – levantamento topográfico, projeto, orçamento -, para, depois,
ser contratada...”.
De acordo com o que o senhor falou aqui, a contratação ainda não ocorreu, porque a pesquisa de
preços ainda está sendo desenvolvida. O que não bate, porque, aí, já é 18 de julho, para obras que
estavam sendo feitas em abril. Então, eu não sei o que é, ou seja, nesse caso, em julho, o
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levantamento de preço já tinha sido feito. Não era isso que estava impedindo. Mas, vamos lá. O
senhor disse que era isso que estava impedindo. Na reportagem, uma semana depois, do Jornal
Extra, dia 25 de julho, o senhor teria afirmado, segundo o jornal, que as publicações não tinham sido
feitas, uma vez que não havia autorização orçamentária para as obras. De acordo com o Jornal Extra,
nesse caso, não é o senhor falando: “A gente estava muito mais preocupado com a emergência do
que com a questão da publicação das autorizações emergenciais. Tenho a humildade de dizer: não
publicamos, reconhecemos. O contrato está sendo assinado agora, porque a Prefeitura não contava
com recursos no orçamento”.
Então, na primeira semana, era porque os estudos estavam sendo feitos. Depois, porque não tinha
orçamento – isso em julho. Na CPI das Obras Inacabadas, presididas pelo Vereador Fernando William,
no dia 8 de agosto, então, já há algumas semanas, duas semanas depois, o senhor apresentou uma
terceira versão. Abre aspas, a denúncia toda estava embasada na seguinte premissa: “A Prefeitura
não deu publicidade entre cinco e oito dias.
Aí, eu digo: nem a Prefeitura atual, nem nenhuma, porque é humanamente impossível. Quem fez a lei
não atentou para esse detalhe: atender o conceito da lei é importantíssimo. Agora, na letra da lei, é
difícil, porque o legislador que fez a lei, às vezes, não teve uma informação mais apurada de um
técnico da área para dizer: “Olha, dar publicidade num evento emergencial é humanamente
impossível em cinco dias”. Portanto, o senhor estava alegando que era impossível cumprir o que
determina a lei de licitações.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – E repeti aqui hoje.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, mas a gente queria entender. Ou seja, porque tem obra,
mas não tem contrato. O problema é a autorização financeira, o problema é não ter projeto pronto?
As obras começaram sem projeto, Secretário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. Por isso que a gente não deu publicidade em cinco dias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas as obras começaram, havia o levantamento topográfico
e a estimativa de preço, mas não o projeto.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Para haver estimativa de preço, tem que ter projeto. Você
não orça sem ter projeto. Então, o projeto já tinha.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O projeto já tinha?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, o que faltava para ser publicado?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou repetir. O que o Extra colocou aí não retrata o que eu
falei. Eu não falei nada disso que o Extra falou. Eles interpretam e põem do jeito que eles quiserem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, está com aspas, seria uma fala sua.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. Na própria Globo, eu – depois de eles falarem tanta
bobagem, editarem e botarem o que eles queriam – falei: “Para vocês, eu só dou entrevista ao vivo,
porque vocês editam e botam o que vocês querem”. Vou falar exatamente o que eu falei na CPI, a das
obras paralisadas, com o Vereador Fernando William. Volto a repetir: o emergencial, você pode
entrar sem o contrato. Senão, se você esperar para assinar o contrato, você perde tanto tempo que
descaracteriza até o emergencial.
O emergencial é a necessidade premente de entrar, em função de um efeito climático, ou de uma
decisão judicial, ou seja lá o tipo de emergencial que for. Então, o procedimento, e está lá na Lei nº
8.666, é assim: caracterizada a necessidade de entrar emergencialmente, é feito um levantamento
minucioso dos técnicos. É feito, pelo menos, um anteprojeto, a ideia e o projeto, ou um croqui que vai
retratar o projeto futuro, para que se possa ter elementos, inclusive a estimativa, para que você
possa ter a coleta de preços. A partir daí, é possível, com o menor preço você entrar. Entrar da ordem
de serviço e começar, ainda não tem contrato.
O ideal é que você tenha orçamento e possa assinar o contrato e entrar. Neste caso, nós não
tínhamos.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Começou e não tinha contrato, tinha aquela ordem para o
início.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas por que isso não está publicado nesse momento? Por
que não publica no momento em que começa? Por que demorou três, quatro meses para publicar?
Estou querendo entender. A lei diz cinco a oito dias, o senhor diz: “É impossível cumprir a lei”. Isso é
um problema grave para todos nós, né? Ou seja, quando a Prefeitura diz que é impossível cumprir a
lei.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Grave não é para todos – é para mim, que tem que fazer
sem poder publicar. Cai nas minhas costas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para todos, sim. A gente precisa cumprir a lei. Aí, nós temos
um problema.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Como você quer que eu cumpra?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, tá... Mas, aí, a gente precisa...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ninguém cumpriu!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Marcelo Crivella, como Senador, apresentou uma mudança
da lei de licitações? Há uma indicação da Prefeitura para que o Congresso reveja esse ponto da lei de
licitações? A gente tem que fazer alguma coisa.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A lei de licitações...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando a gente diz que há uma impossibilidade, que uma lei
está desconexa com a realidade, eu, como bom professor de história, sei que as leis não são
infalíveis. A gente precisa agir em alguma coisa. Não adianta, eu não posso propor uma lei aqui, no
Município do Rio, para mudar a lei de licitações, ela não é uma lei municipal. A Prefeitura tem que

A2-1162

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
fazer alguma coisa. O PRB, partido do Prefeito, pode apresentar. Podia ter falado com o ministro
sobre isso.
Enquanto isso não acontece, Secretário, é muito difícil que a Prefeitura diga assim: “A gente não
consegue cumprir a lei”. Isso é um problema. É impossível.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não é que não consegue cumprir a lei, não é isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só que, aí, eu quero entrar num detalhe. Se é impossível
cumprir em cinco dias, só é possível em três, quatro, cinco meses depois. Aí, não está fora da
razoabilidade, Secretário, que seja tanto tempo depois?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vamos lá.
Primeiro, a Lei nº 8.666 é uma lei de 93. Nós já estamos em 2019. O senhor está coberto de razão, ela
precisa ser...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma série de coisas que estão lá, essas supostamente para
impedir a corrupção... Na verdade, ela provoca a corrupção.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Provoca a corrupção. Concordo com o senhor.
Além disso, a gente trabalhar com o menor preço não significa dizer que o menor preço vai dar para
a gente o melhor resultado ou a melhor obra. A obra fica pela metade muitas vezes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que diga os funcionários desta Casa, que estão sem receber
salário de novo. Porque vai se contratando pelo menor preço, daí se contrata uma empresa que não
tem condições de pagar o salário das terceirizadas e dos terceirizados desta Casa.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Exatamente isso. E o serviço nem acaba, né? E a gente fica
com um pepino na mão.
Então, o senhor está coberto de razão. A Lei nº 8666 está defasada.

A2-1163

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Hoje, já tem uma discussão no Congresso para que haja
modificações na Lei nº 8666. Então, eu acho que – uma sugestão apenas – o Prefeito possivelmente
deve ser amigo do Presidente do Senado. Devem ter sido senadores juntos. Acho que está na hora de
ele fazer o “lobbyzinho” dele lá, e tentar melhorar isso. Ou adequar, pelo menos.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, vamos ao prazo que, de fato, isso aconteceu. Não dá... Se
o senhor tivesse capacidade de fazer ou influenciar no projeto de lei, no lugar de cinco dias, a gente
teria que colocar três meses, quatro meses.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A questão aí não foi...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, aí, eu acho que o prazo não... Esse prazo não está
grande demais, Secretário, dentro da razoabilidade?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não é isso. Nós consideramos o decreto de calamidade,
nós consideramos que a gente estava dando publicidade pelo decreto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque não está no D.O, Secretário. A gente tem que
descobrir onde que está isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou lhe mandar, era a peça do decreto. Isso, inclusive, foi
divulgado em todos os jornais, não só no Diário Oficial. Se, no Diário Oficial, o senhor está me dizendo
agora, não me lembro. Mas eu lembro, inclusive, que foi amplamente divulgado todo o mapeamento,
todo o risco. Todas as intervenções estavam mapeadas.
Como a gente deu a publicidade por aí, a gente entendeu que não precisava mais dar esta
publicidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro, a gente precisa deste documento e onde é que ele foi
publicado desta forma que o senhor está falando?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou mandar para o senhor.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se isso é tão fundamental para o senhor responder minha
pergunta sobre o prazo, a gente precisa comprovar agora, porque o que a gente tem aqui não é isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu estou respondendo porque, de fato, foi assim. De que
forma nós vamos encarar, dar publicidade a essa enxurrada de problemas? A Niemeyer derreteu; lá,
na Zona Oeste, a Barra de Guaratiba derreteu. Diversas regiões derreteram. A Rocinha derreteu, o
Vidigal derreteu. Diversas áreas de São Conrado...
Vários condomínios foram arrasados pelas chuvas. E de que forma, então, a gente deu publicidade?
Foi por um decreto de calamidade pública! A gente aí entendeu que estava dando essa publicidade
porque a gente entendia ali que era a melhor forma de dar publicidade porque não teríamos prazo
para isso.
Agora, a questão do procedimento, os processos todos... Inclusive, foi denunciado que não existia
processo, que o processo jamais foi a CPFGF. O processo instrutivo não vai à CPFGF, o que vai é o
processo de crédito, é outro processo. Esse fica no órgão. Ele está lá para qualquer consulta. Está lá o
instrutivo que garante todo o passo a passo como manda a lei do todo emergencial.
Eu só quero garantir a vocês que a gente aqui não infringiu nada. A gente deu publicidade pelo
decreto. É óbvio que se a gente, se é uma obra menor, se é uma obra pontual, emergencial, é claro
que você corre e consegue atender. Agora, o que aconteceu na Cidade era humanamente impossível
– a gente tem uma equipe de 30 técnicos – atender os mais de 100 pontos na Cidade, chovendo,
porque inclusive as chuvas não pararam, cessaram, chovendo o que interrompia ou dificultava
aquela inspeção, aquela vistoria, e a necessidade de voltar para uma nova vistoria era fundamental.
Então, a gente perdeu muito prazo com isso! Perdemos a capacidade de dar uma resposta mais
efetiva naquele momento.
Mas, o que quero garantir aos senhores é que nós – e não só o Secretário –, inclusive os vereadores
me conhecem há anos, temos profundo conhecimento do que fazemos. Nós não deixamos de fazer
nenhum procedimento – nenhum procedimento! – desses emergenciais. Todos os emergenciais, se
vocês quiserem as cópias, a gente pode encaminhar, ou aleatoriamente possam pedir, a gente
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encaminha e vocês vão verificar que o passo a passo de todos os emergenciais estão garantidos
dentro do que manda a Lei nº 8.666.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Agora é comigo, vamos lá! Vocês dizem que a gente bate
tanto em vocês e isso é uma injustiça! O que podemos fazer para resolver essa questão da
ilegalidade de publicação fora do prazo? Que prazo seria ideal?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Primeiro, eu só vou corrigir, não há ilegalidade.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Há ilegalidade porque não se está cumprindo a lei.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Se houve, houve irregularidade.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Uma irregularidade é uma ilegalidade porque a lei exige e
não se cumpre, e, quando não se cumpre a lei, há uma ilegalidade.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nesse caso, eu estou garantindo que houve a publicidade.
Mas, vamos lá. A sua pergunta é fundamental e eu vou responder.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A lei não fala apenas em publicidade. Ela tem uma série de
itens que precisam ser cumpridos, é um protocolo. Esse protocolo precisa ser cumprido.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Foi cumprido.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, não totalmente. O que eu estou perguntando é o
seguinte: Para cumprir esse protocolo, que prazo você acha que seria o ideal? Não adianta a gente
ficar batendo na secretaria porque não cumpre e a secretaria levantando a questão de que o prazo é
pequeno. Penso que a gente precisa ter esse entendimento, inclusive para encaminhar para o
Congresso, ou seja lá para onde, uma proposição que seja razoável dentro da realidade que os
técnicos vivem. Qual seria o melhor prazo?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Para a gente atender esse prazo, de lá para cá a gente já
encarou alguns problemas. Por exemplo, agora na Vista Chinesa. O que eu determinei à Geo-Rio:
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Caracterizou a necessidade de entrar emergencialmente? O que é que tem que fazer? Vamos
publicar a vistoria. A publicação da vistoria caracterizando que é emergencial atende?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não. É por isso que eu estou perguntando.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O senhor entende, professor?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, qual o prazo que atende para se publicar tudo?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Depende.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, a lei não pode se basear num depende, Secretário. A
gente sabe que...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu sei! Eu sei!
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A gente está abrindo espaço até mesmo para haver uma
negociação.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu sei. Mas, quando eu digo que depende, depende de que?
Qual é a solução para isso? Qual é o orçamento para isso?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, espera aí! Meu Secretário, é o entendimento de quem
não vive isso no dia a dia. Tem uma emergencial, você faz a vistoria e imagina que o custo e as
intervenções são de um determinado montante. Quando você começa o trabalho, você percebe que é
possível que isso seja ampliado, que tenha que ter um custo maior.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Um aditivo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Um aditivo para essa situação. Não pode... Aí, é uma
pergunta que eu estou lhe fazendo. Numa primeira vistoria, você tem um primeiro levantamento
com custo e quais as intervenções, e essa será a publicação de emergencial? E aquilo que você
identifica, posteriormente, seja licitado em vez de ser um aditivo. Não existe essa possibilidade de
você entrar com o custo que você imagina ser necessário para segurar aquela necessidade de
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emergência. Aí, num prazo maior, você faz uma licitação da obra um pouco mais completa, com seus
ajustes, com novas intervenções, com um custo maior...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É isso que é feito.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Pois é.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O que você falou é importantíssimo. A gente não consegue e
não pode aditivar uma emergencial. Por que é que a gente se preocupa com o valor fechado? Porque
o valor de uma emergencial não pode ser alterado, nem para mais, nem para menos, nem em prazo,
nem em valor. Nem o prazo extrapolar os 180 dias. Então, o que a gente faz? Quando essa
intervenção acaba ficando maior – mas isso só vai enxergar depois, na medida em que você vai
executando esse emergencial – o complemento disso, o que seria aditivo, passa a ser uma licitação
programada.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Pois é. É essa brecha que eu queria registrar: que existe a
possibilidade de você começar com um valor x, de um levantamento mais acelerado, porque você
tem a possibilidade de licitar depois, ou seja, com um complemento que fugiu daquela sua primeira
avaliação. Então, assim, a preocupação de fazer uma avaliação, uma vistoria, um orçamento mais
detalhado, pode ser substituído por uma licitação posterior.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nós somos auditados pelo Ministério Público e pelo Tribunal
de Contas. Na hora que você faz um levantamento desses, e se ele está muito furado, a gente tem
problema na auditoria. Então, a nossa preocupação é que com toda a transparência – é a
transparência também do valor – do custo daquela obra, que tipo de intervenção você vai fazer... As
soluções de geotecnia são, às vezes, conjugadas ou isoladas, mas vai depender...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas, Bruno, três meses é muito.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não foram três meses.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Se a gente admitir aqui que não publicou porque não tinha
dinheiro, fica mais fácil.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foi, Secretário. Foram três meses, Secretário. Vamos lá, vou
dar um exemplo.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não tem dinheiro. Aí, o Bruno segurou a onda. Tem que ser
claro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha só, vamos dar mais um dado importante aqui. A
colocação de vocês está correta, corretíssima. Só que a gente tem outras variáveis, a falta de dinheiro
também.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Já coloquei para o Professor Tarcísio que a gente tinha
restrições orçamentárias e financeiras.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – A gente está te massacrando para falar. Você tem o quê? A
gente não publicou, porque a não tinha dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas quando eu perguntei: mas, aí, vai fazer a obra e depois
não vai pagar? Não, tem que pagar?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tem que pagar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, então, por que não publica? Como está essa história?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu não posso publicar, porque eu não tenho crédito. Eu não
posso publicar um contrato sem orçamento, professor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha só, vamos fechar aqui para todo mundo entender. E a
vereadora aqui é craque nisso, craque, sabe tudo. Já foi Secretária inclusive.
Eu não contrato, seja emergencial ou obra programada, eu não posso assinar um contrato sem
crédito, sem o orçamento.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem que ter lastro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tenho que ter lastro orçamentário. Só com o orçamento...
Tem que ser orçamento da obra toda, porque é emergencial. Não pode ser 10% da obra.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Então, vamos lá. Essa parte a gente entendeu.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Para concluir, eu preciso ter isso para contratar. A gente não
explicou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, das três explicações, no final, a real é a do Extra – em
que senhor disse que mentiu. Porque o senhor disse que, primeiro, estava fazendo levantamento.
Depois, o senhor disse que é impossível cumprir. Agora, no Extra, disse que o contrato que está sendo
assinado agora, porque a Prefeitura não contava com recursos do orçamento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas eu expliquei isso desde o início.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, é o Extra que estava certo, Secretário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. Olha só...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o senhor acabou de dizer que estava errado. Eu
preciso entender...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Está sendo assinado agora, porque a Prefeitura não contava
com recurso do orçamento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas eu expliquei desde o início.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, é o Extra que estava certo, Secretário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. Olha só...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o senhor acabou de dizer que estava errado. Eu
preciso entender...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. O finalzinho aqui é uma coisa. Se o senhor ler a matéria
toda do Extra, eu disse que não falei isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, certo. Mas...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Agora, eu falei aqui desde o início. Olha aqui, por favor.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Que é para parar de te bater.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, se tivesse orçamento, tinha publicado em 10 dias?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. Se tivesse orçamento, tinha assinado contrato antes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só pode assinar com recurso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Assinado o contrato. A publicação, nós fizemos, com o
decreto de calamidade.
Agora, só para a Vereadora, isso é importantíssimo. O que o professor está falando aqui é
fundamental: nós demoramos a assinar. E eu falei aqui, na primeira fala: os contratos demoraram a
ser assinados porque a gente estava fazendo o quê? Uma revisão orçamentária na Comissão de
Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF), discutindo orçamento – de onde a gente ia
compensar, de onde ia tirar –, para poder botar o crédito e assinar os contratos.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu quero entrar nessa parte.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Esse período é que demorou três meses. Esse foi o
momento para que tivéssemos orçamento e assinássemos o contrato, ok? Então, nós estamos
tentando falar a mesma coisa de forma diferente.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vamos lá. Deixe-me ser rápida aqui.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Mas a gente continua não tendo comprovação de que o
decreto de calamidade tinha publicizado as obras.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou mandar para o senhor amanhã. Vou mandar amanhã.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Bruno, a calamidade não é previsível, mas, todos os anos,
sabemos onde temos pontos de vulnerabilidade e ações recorrentes que prejudicam a população.
Eu tenho um exemplo aqui. Os moradores da Pastor Martin Luther King, 4676, que são dois conjuntos
e uma vila, Maria Mazzetti. Todos os anos, a gente assiste aos carros submersos na lama. Na vila,
solta todo o piso, porque tem a encosta do Juramentinho que descem, tem uma canaleta, você
conhece, tem uma canaleta que vem com a enxurrada e confina toda aquela área. Todos os anos, nós
já sabemos que vamos ter que encarar aquilo. Todos os anos! É recorrente. Mas, nos últimos anos, e
este ano foi talvez um dos piores – porque um número muito grande de carros ficou submerso –, as
pessoas não puderam sair de casa; e a escola que funciona ali, que é a Escola Maria Mazzetti, não
pôde funcionar durante muitos dias, mais de 15 dias.
Eu te pergunto, pergunto ao presidente da Geo-Rio: existe algum planejamento para essa área? Existe
alguma intervenção prevista antes da próxima chuva? A gente já sabe o que vai acontecer. Tem
alguma coisa? Porque a gente já mandou projeto; a gente já mandou abaixo assinado; já abriu
processo; já mandou fotos; já mandou filme. Eu preciso saber se a atual administração da Geo-Rio
está de posse disso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tem, sim. Ele pode responder. Eu vou me antecipar, e ele
pode complementar.
O Juramentinho é uma das regiões em que a gente tem contrato para assinar com a Caixa Econômica
Federal – recursos do PAC, ainda. Nós temos lá R$ 90 milhões presos no Ministério do
Desenvolvimento Regional. O Juramentinho é uma das regiões. Quantos contratos são? Mais ou
menos sete, não é?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vocês já podem assinar? Já estão...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ainda não. Está em análise. Porque é o seguinte: a Caixa...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mas vocês têm que cumprir, vocês, não, a Prefeitura tem
que cumprir uma série de exigências.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não é a Prefeitura, não. A exigência é da Cedae.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Sim. Mas, se não cumprir, não libera dinheiro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É. No Juramentinho, a exigência é uma rede de esgoto e a
Cedae tem uma programação para 2025.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só de esgoto não. Há galerias de águas pluviais junto.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. O caso ali é esgoto.
A galeria é complementar à obra de geotecnia. Então, a gente vai complementar quando fizer a
geotecnia.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Uhum...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A gente, inclusive, fez uma reunião com a Cedae, pilotada
até pelo presidente do Juramentinho, na qual a gente está licitando esse esgotamento para que a
gente cumpra essa exigência e possa ter esse dinheiro, esse recurso liberado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Pode até estar sendo pilotado pelo presidente da
associação, mas quem sofre, na verdade, é quem mora embaixo, nos conjuntos e na vila.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É. Sim. Mas...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – São essas pessoas que estão se mobilizando, porque não
aguentam mais.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas se a gente não contém lá, por isso é que está dando
problema cá embaixo.
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Agora, vamos falar de dinheiro. Porque, assim, na verdade,
Bruno, você segurou uma fala que, enfim... Tinha dinheiro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não segurei, não. É que você chegou atrasada e eu já tinha
falado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Nós estamos aqui já há 3 anos consecutivos. Antes da
votação do orçamento da LOA, os vereadores que são interessados, que participam, discutem junto
com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e os Secretários sobre prioridades.
Qual foi o entendimento da Comissão junto com o grupo de vereadores? O que era a prioridade? A
prioridade era Saúde, Educação – como tem recurso próprio não precisava remanejar tanto de outros
lugares –, conservação, encostas, Geo-Rio e Rio-Águas. Essas eram as prioridades. E Assistência
Social. Essas eram as prioridades estabelecidas por conta de uma redução de arrecadação da cidade.
Uma situação mais difícil, por conta da própria gestão. E nós, então, definimos junto com cada
Secretário qual era o montante mínimo básico para cada secretaria trabalhar. E aí, em relação à
Geo-Rio, em 2017, nós priorizamos R$ 162 milhões para a Geo-Rio. Que, na verdade, no fundo, vocês, a
Prefeitura deixou de gastar R$ 121 milhões. Porque só pagou, na verdade, R$ 40 milhões.
Em 2018, nós projetamos R$ 273 milhões, até por conta de tudo que já vem acontecendo. A
Prefeitura, dos R$ 273 milhões, deixou de gastar R$ 236 milhões, pagando apenas R$ 36.632
milhões. Em 2019, o dinheiro estava mais curto ainda. Nós projetamos R$ 73.683 milhões. A
Prefeitura, dos R$ 73.683 milhões, deixou de gastar R$ 45 milhões. Vou te falar, pagaram R$ 28.573
milhões. E eu acho que eu posso afirmar que desse pouco recurso que foi pago, a grande maioria
refere-se aos emergenciais, ou seja, só se gastou na hora que a tragédia se instalou. Porque só de
emergencial a previsão era de R$ 41.424 milhões.
Vocês pagaram R$ 28 milhões. Ou seja, vocês deixaram de gastar, nesses três anos, R$ 400 milhões
daquilo que estava projetado. Não significa, e a gente sabe, Bruno, que ao longo da gestão surgem
outras necessidades. A gente sabe disso. Por isso, a gente dá uma margem de remanejamento para
que a Prefeitura possa se adequar e se ajustar. Mas é uma diferença muito grande entre aquilo que a
gente projetou e aquilo que efetivamente foi pago e aquilo que deixou de ser gasto em um trabalho
preventivo. Então, a nossa angústia, e a gente já viu isso aqui, anteriormente, durante a própria CPI, é
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que muito pouco – um percentual, talvez, um dos menores percentuais dos últimos 10 anos – tenha
acontecido de falta de investimento durante essa gestão. Essa é uma preocupação que a gente tem.
Não adianta a gente estar conversando aqui. Não adianta a gente estar discutindo, se a Prefeitura não
tiver as mesmas prioridades. Se a prioridade for publicidade, tirar dinheiro da Geo-Rio para
publicidade. Tirar dinheiro da Rio-Águas para publicidade.
Não vai haver tragédia ou situações recorrentes que a gente possa evitar. Porque a gente não está se
programando para aquilo que a gente já sabe que tem problema permanente: Babilônia é uma,
Vidigal é outra. A gente já sabe disso, que tem pontos ali que são complicados. Eu pergunto ao
Presidente: tem sido feito vistoria nessas áreas? Tem custo já programado para essas intervenções?
Porque se tem, a gente já vai fazer novamente, porque nós somos teimosos. A gente fica persistindo
naquilo que a gente sabe que a Prefeitura, provavelmente, não vai acatar, mas que a gente vai
apresentar. A Geo-Rio e a Rio-Águas possam nos enviar esses orçamentos, para que a gente possa
colocar, prever no orçamento, na LOA para 2020. “Ah o prefeito não vai cumprir”. É responsabilidade
dele! Nós vamos continuar fazendo o nosso papel.
O nosso papel é sinalizar o Poder Público aquilo que é prioridade, aquilo que a gente entende como
importante para a cidade, como a prevenção e evitar, se possível, as mortes que a gente vem
assistindo ano a ano. Então, essa é uma preocupação. Quero deixar registrado aqui que essa gestão
investiu muito pouco nas encostas e que a gente precisa rever esse orçamento para que haja, no ano
que vem, pelo menos, um trabalho para solucionarmos aquilo que a gente já sabe que,
provavelmente, vai descer ladeira abaixo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu queria um comentário em cima da sua fala, que é o
seguinte...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Registrar só a presença do nobre Vereador Fernando
William, pedi para ele, inclusive, sentar aqui à Mesa. Welington Dias, não precisa deixar a gente, não.
Vai esquentar aqui ainda, vai ficar mais animado, calma. Está bom, ok, obrigado.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Muito bem. Dentro da sua fala, colaborar com o seguinte
fato: a gente tem o orçamento. O orçamento é todo contingenciado. Ele vai descontingenciando na
medida em que tem financeiro. O que aconteceu desde 2017 para cá? A gente...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não é que acabou. Por exemplo, vou dar um exemplo. A
minha Secretaria não trabalha a Fonte 100. A Fonte 100 ficou restrita a pagamento de pessoal. Aliás,
era outra denúncia errada que o nobre Vereador, que foi secretário da Casa Civil faz, dizendo que eu
vou ao ouvido do Prefeito, peço dinheiro para fazer obra. Dá dinheiro – estou com esse prestígio todo
– e tiro dinheiro da fonte de pagamento para fazer obra: é mentira! Muito grave, é mentira. A minha
Secretaria não trabalha a Fonte 100. Não existe a Fonte 100 para a gente.
A gente tem a Fonte 146, que é a fonte do Urbanismo, de receita do Urbanismo. É com essa fonte que
a gente faz obra de geotecnia, obras de urbanização e diversas obras. E ainda, também, tem a Fonte
109, que é a fonte da arrecadação de multas. O que aconteceu com essas duas fontes? Já, desde
2017, faz-se uma previsão ‘x’ para essa fonte. Esse ano, por exemplo, R$ 330 milhões. Vai arrecadar
R$ 115 milhões – 1/3 do que se previu. É por isso que a gente não consegue atender. A questão do
orçamento...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A previsão está errada? A previsão é de vocês também, não
é?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Foi errada. Foi errada, foi uma estimativa muito, vamos dizer
assim...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Nós trabalhamos com os números que vocês mandam.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No final do ano passado, a gente, toda hora, perguntava:
“Mas não está otimista demais?”.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Foi muito otimista. Eu estou aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, no final desse ano, a gente ficou: “Não, foi otimista
demais”. Dá uma vontade de dizer: “Ah, mas a gente falava isso no final do ano”.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nesse caso, foi otimista na Fonte 146. Na Fonte 109, quando
o governador tira a obrigatoriedade de pagar as multas na hora de emitir...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Pois é, mas quando ele tira e tirou a obrigatoriedade, vai
pagar depois, no final do ano. Quando ele tira a obrigatoriedade, ninguém paga essa multa. O que
acontece? A Fonte 109 também se saiu muito mal. Com isso, as fontes que a nossa Secretaria tem
para trabalhar infraestrutura de um modo geral, sejam as obras de geotecnia, sejam as de
urbanização, todas as obras, a gente ficou sem capacidade de fazer. Por isso que a gente teve
dificuldade de remanejar orçamento e é por isso, reafirmo aqui – e falei no início da minha fala: a
gente discutiu o tempo inteiro na CPFGF para fazer esse remanejamento, para que a gente tivesse os
orçamentos para poder assinar esses contratos.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Só para encerrar as perguntas, dá uma previsão para essa
intervenção, mesmo que não seja essa obra completa que vocês vão pegar dinheiro da Caixa, mas
alguma intervenção que possa melhorar o escoamento da água e da lama da área do Conjunto Maria
Mazzetti. Dê uma previsão, para que esse povo possa chegar lá e dizer alguma coisa, vocês estão
aqui desde a primeira audiência da CPI.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Então, vou assumir o compromisso aqui de, até novembro, a
gente começar intervenções importantes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – É possível avisar a esta Comissão? Porque eu,
pessoalmente, vou acompanhar de perto essas intervenções.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – E é importante que seja feito ali. O Juramentinho, a gente
conhece muito bem, eu já estive na Superintendência Regional ali, há anos, conheço aquela situação
não é de hoje. Então, estou assumindo o compromisso aqui de...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Para eu poder falar com os síndicos que estão ali, falar com
os moradores das vilas...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Qual é a intervenção? É importante entender o seguinte: a
gente contrata com a Caixa, esses recursos estão lá, presos em Brasília, e eles estão analisando
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esses processos. Uma intervenção que seja realizada antes da liberação do crédito pela Caixa seria
feita apenas com recursos da Prefeitura, eles não alocam recursos ali. Então, se dentro do projeto eu
tenho que fazer uma intervenção, que eu não prejudique a análise e a liberação de recursos...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não tem contrapartida?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, nesse PAC não. São 100% recursos federais, mas a
gente vai fazer intervenções, eu sei, conheço algumas intervenções importantes ali, que é possível
fazer sem a gente prejudicar...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Perfeito. Então, até novembro. Estão ali os síndicos. Ouvindo
aqui a manifestação do síndico, entendo até que já foi dada a solução para o Secretário, ele pode
fazer a intervenção que ele quer fazer fora do escopo do projeto principal, que é essa intervenção da
drenagem que precisa ser feita, já deu a ele a solução de que ele precisa. Então, até novembro, o
Secretário entra...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou levar a Rio-Águas até lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aproveitando que isso virou algo importante da CPI,
inclusive, a gente teve a notícia do pessoal lá do Jardim Maravilha, que o Prefeito esteve lá...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Comigo, ontem à noite.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Exatamente. Já entraram em contato conosco, anunciando a
possibilidade de intervenções.
Eu quero agradecer ao Secretário, porque foi duramente cobrado aqui durante a Audiência, a gente
teve...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Desrespeitosamente cobrado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas já teve, eu acho que isso, agora, temos um segundo
processo...
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Acho legal, porque isso vai fazer parte do nosso relatório.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E vou cobrar também o resultado da situação de Barra de
Guaratiba, enfim, temos o Vidigal, uma série de outras situações que a gente vai visitar cada um
desses 10 lugares – e Barra de Guaratiba, parece que o senhor marcou com a moradora e acabou não
aparecendo lá.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Meu técnico foi.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não foram até a casa dela, que disseram que aí não era
para ir, aquela que lhe cobrou, aí foi o problema.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não disseram, não. Eu não pude ir porque eu ia a
Brasília, faltei à CPI ontem porque, na última hora, a gente não precisou ir mais, era esse assunto do
Prefeito com o Ministro da Fazenda, para arrolar esse pagamento, e não fomos, fomos ao Jardim
Maravilha, eles foram à Barra de Guaratiba, e ela me mandou um WhatsApp, e eu garanti a ela que
eu vou rever e vou lá pessoalmente.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria fazer uma proposição.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Agora, independente disso, eu queria lhe dizer uma coisa – e
é importante que se diga aqui: as intervenções que a Geo-Rio, a Subsecretaria de Habitação (SUBH) ou
outros órgãos não entraram, é porque não eram tão emergenciais. Essas estão sendo licitadas, nós
vamos atendê-las, todas aquelas intervenções que estão naquele relatório.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – O que a gente pode fazer, Presidente, é, antes de
encerrarmos nossa CPI, a conclusão de relatório, que pudéssemos chamar o técnico ou o próprio
Secretário, para que pudéssemos conhecer aquilo que está previsto nas intervenções, seja com o
dinheiro da Caixa, seja pelas despesas emergenciais, seja pelas fontes da própria Secretaria, para que
a gente tenha uma avaliação se as coisas que foram trazidas para esta CPI e para a Audiência Pública
estão contempladas nessa programação e por que não estão, até para que a gente possa dar uma
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satisfação às pessoas. Aí, a gente poderá trabalhar isso não só no orçamento, mas também
poderemos acompanhar cada etapa, no ano que vem, daquilo que está sendo previsto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho que a gente pode pensar em construir isso. A gente
teve no relatório a situação exatamente de obras, inclusive, que estão orçadas, mas para as quais o
anúncio é de que não haveria orçamento para isso. Mas tem um segundo problema, e a gente precisa
discutir isso, que é o critério para que a Geo-Rio possa decretar que uma área está numa propriedade
privada ou não. Porque lá é o problema.
No final das contas a gente teve situações próximas que me parecem claramente área privada que a
Prefeitura fez. E, no caso dela, ela não está fazendo. Aí, a gente está tentando entender qual é o
critério, até para que a gente possa dar uma resposta a ela.
O nosso problema é dar a resposta e a justiça do critério do que possa ser feito para a gente poder
entender essa situação.
Deixa só eu voltar aqui...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, muito rapidamente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Eu acho que já se passou pelo Vidigal, digo, pela Niemeyer –
eu não tinha chegado ainda – mas tem uma moradora aqui, a Érica, que participou de uma audiência
pública nossa realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Ela está dizendo o seguinte:
que houve a promessa de uma intervenção, lá atrás, não aconteceu absolutamente nada. E, pior que
isso, o aluguel social dela até hoje não chegou. Eu acho que seria importante que você...
Por favor...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – De onde a senhora é?
A SRA. ÉRICA PEREIRA – Eu sou do Vidigal. Na outra reunião tinha uma planilha mostrando que havia
40% das obras prontas. Lá na Major Torja, onde está a minha residência...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Torja Martinez...
A SRA. ÉRICA PEREIRA – É. A minha residência foi interditada e lá está da mesma forma, da mesma
maneira, com muito lixo e pedras. Está do mesmo jeito. As casas que caíram estão lá, o córrego está
assoreado da mesma forma. Eu vou na Secretaria de Habitação e eles dizem que, desde o momento
em que eu estou recebendo esse auxílio, a minha casa está pela Prefeitura. Ela pode chegar lá e
demolir.
Só que eu não vou admitir uma coisa dessas se já estou na rua praticamente, porque todo mês esses
R$ 400 vêm com atraso. O pessoal de quem a gente aluga fica cobrando, fica achando ruim pelo
atraso da gente. Eu já estou no olho da rua praticamente. Agora vão demolir minha casa sem a
minha autorização e sem antes me falar o que vão fazer com a minha família? Eu quero saber.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Érica, só para que possamos escrever. Vamos fazer o
seguinte, viu, Teresa? Vamos combinar: a gente tem um grupo que está discutindo essas questões no
Vidigal. Haverá uma visita ao Vidigal. Inclusive com aquelas obras no relatório. Temos que ver se no
relatório da CPI está essa obra que você está dizendo. Eu vou ter agora uma série de perguntas sobre
o aluguel social para o Secretário, até para a gente poder entender...
Acho que é fundamental, a essa altura do campeonato, que a gente consiga integrar a Érica nesse
processo do relatório para a gente poder saber se não está. E poder incluir a obra, exatamente com
relação a esse que foi o nosso papel nas duas audiências públicas.
A SRA. ÉRICA PEREIRA – Isso. A minha casa é na encosta do Morro Dois Irmãos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso! Para que a gente possa pegar...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu só queria fazer uma observação em relação à Dona Érica.
Ali na Torja Martinez, onde a senhora mora, é um ponto de descida de água. A drenagem daquela
região desce por ali. As casas que a gente vai precisar retirar são as casas que estão em cima dessa
drenagem, como a sua casa.
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A SRA. ÉRICA PEREIRA – É. A minha casa... No caso, a minha casa não está em cima da drenagem. A
minha casa passa ao lado. Só que eu penso assim: tirando uma, eu acho que tem que tirar a vila toda,
o condomínio todo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha só, nós temos o projeto para lá. Eu falei aqui no início
da nossa reunião que é ruim para a Prefeitura não ter outros instrumentos, outros mecanismos. A
gente não tem um plano de reassentamento, a gente não tem unidades a ofertar para essas famílias.
O problema é nacional. Com o Minha Casa Minha Vida parado, a gente fica com essa restrição.
Qual é o instrumento que a gente tem hoje? Só o aluguel social, infelizmente, só isso. Dona Érica...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá até porque eu
acho que você conseguir chegar, no dia de hoje... Eu estou começando a ficar preocupado, porque já
são 15h10, e a gente pode não conseguir chegar ao final desta Audiência da CPI, sendo necessário
reconvocá-lo para uma próxima Audiência. Queria ver se a gente acelerava. Eu acho que o
compromisso, Érica, nesse momento, é: acho que o secretário e presidente ouviram a tua
reclamação. Já é uma primeira importância...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A gente conhece o problema e quer atuar lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Conhece o problema, então vamos tentar avançar. Queria,
inclusive, aproveitar para dizer que, no final da última audiência pública, essa história do retorno
depende, inclusive, de um decreto da Prefeitura para regulamentar esse retorno a partir do GT. Pedir
para que vocês possam cobrar o secretário da Casa Civil para providenciar este decreto para
regulamentar isso.
Antes de passar a palavra para o Vereador Fernando William, que a solicitou, queria dizer que pedi
para imprimir o Diário Oficial (D.O.) com o decreto de calamidade. Está aqui o D.O. do decreto de
calamidade. Nele não tem lista de obras, não tem publicidade de obras. Ou foi em outra coisa, no D.
O., mas neste decreto aqui, que o senhor está falando, que é o de 10 de abril: “Declara situação do
Estado de Calamidade Pública do Município do Rio de Janeiro”, publicado no dia 11 de abril, não tem.
Queria passar aqui só para que a gente comprovar isso. A gente precisa saber onde é que está isso.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou lhe mandar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Onde é que está essa publicidade? Se ela é decisiva para
responder as questões da falta de publicidade nos contratos, a gente tem ainda um problema sobre
isso. O nobre Vereador Fernando William solicitou um aparte aqui. A Presidência lhe concede a
palavra.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Na verdade, eu presido outra comissão parlamentar de
inquérito que trata de obras inacabadas; essa comissão tem uma intercessão com a comissão de
vocês, problemas emergenciais, e eu queria saber do Bruno, cumprimentar, dizer que já jogou futebol
e tal...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Jogo bem.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Joga nada!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o campo estava com a obra acabada, não é? Não foi
inacabado, então, está bom.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – E muito bem feito.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Mas, enfim, gostaria de falar sobre aquela área da Niemeyer
– até estivemos lá a semana passada –, saber como é que está a situação. Porque houve a
contratação das empresas de forma emergencial, o próprio responsável pela associação de
empresas esteve conosco e informou, vocês confirmaram, que havia um número determinado de
empresas com contrato e outras atuando sem contrato.
Enfim, vinculado à questão de receita, orçamento, empenho e tal, hoje, todas as empresas estão
contratadas. Quer dizer, há financeiro para dar prosseguimento a todas as obras? Essas empresas já
receberam por alguma etapa da obra? Porque, quando a comissão ainda não era CPI, era até uma
comissão especial, nós fizemos uma lei, eu, a Teresa e a Laura, estabelecendo a obrigatoriedade de
vocês enviarem um relatório bimensal de todas as obras, até dizer que vocês mandaram. Esse
relatório não estava vindo normalmente, a gente que se queixou e vocês mandaram. Só que no
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relatório que vocês mandam, vocês dizem assim: “Obra tal – 80 % realizada, executada, etc.”. Mas não
diz o que foi empenhado, não diz o que foi liquidado etc.
Então, a primeira pergunta objetiva é: todas estão contratadas? Segunda pergunta: qual o volume de
obras que foi feito? Terceira: já há recursos disponíveis para chegar até o final? Quarta: as empresas
já começaram a receber? Porque a impressão que eu tive, quando lá fui visitar, é que as obras estão
mais lentas do que uma emergência se justificaria. É claro que vocês contrataram emergência,
depois vão tocar no limite das possibilidades, da liberação de recursos, a empresa também vai
trabalhar nesse sentido. Mas a pergunta: o ritmo ali é o ritmo real de uma emergência, é o ritmo de
acordo com o que a Prefeitura está pagando, ainda que seja pagando menos do que deveria?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O que eu expliquei aqui no início é que nós tivemos muita
dificuldade para assinar os contratos, porque não tínhamos orçamento liberado. O que
descontingencia orçamento é ter financeiro. Então, você não consegue assinar o contrato porque não
consegue empenhar. Por que não empenha? O orçamento está contingenciado. Liberou, entrou
financeiro? Descontingencia o orçamento.
Então, foi aí que a gente pôde assinar. O prefeito combinou com o BNDES de a prestação que ele paga
em setembro e em novembro deste ano, que monta R$ 400 milhões, ele vai pagar em fevereiro do
ano que vem, com a entrada do IPTU no ano que vem. E, aí, vai usar esses recursos para diversas
intervenções na cidade, emergenciais que por ventura precisem também de financeiro, não mais de
orçamento, mas financeiro para serem pagos; ações preventivas e diversas ações na cidade, uma
delas é o Bairro Maravilha, por isso que nós fomos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No Jardim Maravilha.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, no Jardim Maravilha. Por isso que a gente esteve lá
ontem. E ele prometeu R$ 15 milhões para dragar o Rio Cabuçu-Piraquê. A partir daí, a gente tem
financeiro garantido. Já receberam? Não, não receberam, vão passar a receber agora. Elas estão mais
lentas por isso? Não.
O emergencial é uma obra de engenharia como qualquer outra que tenha todo o rito e todo o... Para
se garantir a qualidade dos serviços, a boa prática de engenharia e tudo o mais, tem um ritmo a
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seguir. Não é porque ela é emergencial que tem que ser feita às pressas, não. Ela vai sendo
executada na boa prática da engenharia, até porque é uma obra de arte, é uma obra importantíssima,
são obras estruturantes para segurar uma encosta como aquela que derreteu na última chuva. Elas
não estão lentas, não. A gente está trabalhando, inclusive, sábados e domingos.
Para a gente – vou falar em off aqui − tocar a obra, com a Niemeyer fechada, é muito melhor. É ruim
para a cidade. Gostaríamos que ela estivesse aberta. Com a Niemeyer aberta, a gente teria mais
dificuldades. Elas passariam a ter o ritmo um pouco mais lento, porque você tem que ter mais
cuidados, você tem que fechar meia pista para fazer trânsito de carretas, caminhões e equipamentos.
Mas com ela fechada, a gente recuperou muito o ritmo das obras.
Agora, não é porque são emergenciais que tem que sair correndo, não. Elas têm todo um
cronograma, todo um prazo e estão muito bem feitas, estão com muita qualidade e estão dentro do
prazo. Acredito que a gente deva acabá-las entre o finalzinho de outubro e o início de novembro, que
é o prazo que a gente tem para acabar essas obras.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, a gente está, de fato, avançando no horário. Eu
queria tentar fechar, pelo menos, essa parte das obras emergenciais. Eu ainda tinha algumas
perguntas a fazer e vou fazê-las em sequência. Eu abro de novo, e a gente vê o que faz com o
restante das perguntas: se a gente consegue encontrar, na agenda, outro momento ou o que é que a
gente faz com isso.
Eu quero entender sobre essa questão, ainda na mecânica dos contratos das obras emergenciais, da
Anotação de Responsabilidade Técnica. Nesta mecânica, é cumprido o que diz a lei que diz que todo
contrato escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à Anotação de Responsabilidade
Técnica? Essa Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) está feita desde o início das obras,
mesmo que o contrato não esteja assinado? Isso está estabelecido? Como está isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Assinatura de responsabilidade técnica é emitida, extraída e
paga no CREA, com o contrato assinado.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, por exemplo, as obras começaram sem a ART?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sem a ART. A ART só é tirada depois da assinatura do
contrato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas essa, então, é mais uma lei que não é cumprida pela
Prefeitura? Porque a lei diz que tem que ter para começar a obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Você não consegue registrar a ART sem contrato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Entendi. Mas isso significa que tem mais uma lei que a
Prefeitura não consegue cumprir. Porque a Lei nº 6496/77 é antiga, mas aí precisa também pensar,
obriga que tenha a ART no início da obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso é para obras programadas. No caso, ali é emergencial.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não. Nesse caso é o mesmo. Inclusive, a lei prevê contrato
verbal. No caso da legislação pública, não pode. É para toda a obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Você não consegue.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, essa lei não faz diferença, Secretário.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, mas eu digo o seguinte e volto a repetir: não tinha ART
ainda, porque você só pode ter ART com o contrato assinado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por exemplo, no dia 29 de abril de 2019, três pessoas
ficaram feridas num deslizamento de terra. Acontece que, naquele dia, não houve chuva. O
deslizamento ocorreu em uma das obras da Prefeitura que estavam em andamento sem a
celebração do contrato, sem publicação em Diário Oficial, sem qualquer forma de transparência que
permitisse, pelo menos, a esta Casa fazer o devido acompanhamento do Poder Executivo. Foram três
operários feridos.
O contrato, no valor de R$ 974 mil, bem como a comissão de fiscalização da obra, só foi celebrado no
dia 29/07/2019. Esse caso, em 29 de abril ocorreu o acidente, a notícia do jornal dá conta de que a
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obra já tinha, pelo menos, mais de um mês, já tinha mais tempo de ser feita, então provavelmente
deve ser uma obra, inclusive, relativa às chuvas de fevereiro, é o que eu estou deduzindo, mas cujo
contrato só foi assinado em 29 de julho.
Nesse caso, não há nenhuma ilegalidade? O senhor está amparado do ponto de vista do instrumento
legal, nessa interpretação da Lei n°8666 e no descumprimento do prazo de publicidade e, nesse caso,
do descumprimento também da questão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da
obra? Aqui, inclusive, há uma reportagem que fala sobre isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olhe, primeiro não foram três, não. Foi um trabalhador; um
só.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um só foi ferido.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É. O ideal é que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas houve um problema na obra, que acabou, inclusive,
ferindo um ou três. Aí, nós temos um problema.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, levemente ferido, mas houve sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, por exemplo, quem se responsabilizou pelo
acidente, considerando que não havia ART?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A empresa tem a responsabilidade sobre seus servidores...
Sobre seus funcionários. Inclusive, os servidores, os funcionários, têm seguro. A empresa tem a
seguradora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mesmo sem o contrato, mesmo sem ART, mesmo sem essa
situação toda? Ou seja, é isso mesmo: a obra estava funcionando, teve um acidente. O que é essa
obra, Secretário? Vocês sabem do que se trata essa obra? O presidente da Geo-Rio pode... Só se
identifica para o pessoal da Ata poder verificar.
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O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Boa tarde. Eu sou Ernesto Ferreira Mejido. Sou Presidente da
Geo-Rio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa obra é na Embaixador Graça Aranha, 450.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Isso. Jardim Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Jardim Pernambuco.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Já está concluindo, inclusive. O que ocorreu foi que os
funcionários estavam colocando a forma para concretar e um dos funcionários escorregou. Ele
estava na parte de cima, escorregou e caiu dentro do local onde ele estava. Inclusive, ele parou perto
da forma. O que aconteceu? Eram três pessoas feridas e eu cheguei lá e não tinha nada disso. Era um
funcionário que se machucou, se arranhou, foi levado para o hospital, já estava sendo medicado e
com o outro não aconteceu nada, apenas ele... Esse terceiro eu não sei nem quem é. O que eu achei
estranho é porque tinha até um voo de helicóptero lá, num lugar tão pequeno! Foi uma coisa assim
que eu pensei e me assustei. Fui para o local e não tinha nada disso, entendeu? Então, foi um
estardalhaço maior do que a gente imaginava. Tinha até...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque ela é, independente do tamanho, da quantidade e da
gravidade dos feridos e da gravidade do acidente na obra, ela é um exemplo para que a gente possa
entender a dificuldade que o descumprimento da lei de licitações e, nesse caso também o
descumprimento da lei que obriga a ART, cria para que a gente possa fiscalizar as coisas. Se fosse ...
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Não, olhe só...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se fosse muito mais grave, mais gente tivesse morrido, nós
estaríamos desamparados numa série de situações, não é? É isso o que eu estou tentando entender.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – A empresa tem... Todos os funcionários são fichados, eles têm
seguro, foram prontamente atendidos, entendeu? Independentemente de você ter ART, ou não ter
nada, não tem nada a ver com a parte de segurança do trabalho.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Me explica: para que é que serve a ART?
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – A ART? Arrecadar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para o CREA (Conselho Regional de Engenheiros e
Arquitetos)? Não, secretário, no microfone. Eu queria só que o senhor pudesse responder. Eu, só acho
o quê? É para o CREA ganhar dinheiro?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É! É!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É para isso que serve a ART?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A ART é para fazer receita para o CREA, porque na realidade
a questão do trabalhador que se feriu levemente, graças a Deus, é uma questão de seguro da obra.
Não é questão do CREA. Não é questão do ART. Nada a ver uma coisa com a outra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o senhor está dizendo que a ART não serve para mais
nada; só para o CREA fazer dinheiro. É isso que o senhor está dizendo?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Também para isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como engenheiro?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Também como engenheiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, mas o senhor disse, mas serve para mais o quê?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Serve para mais alguma coisa?
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – O engenheiro, quando emite o CREA, recebe um acervo técnico.
Ele vai para um acervo técnico. E é responsabilidade do técnico com relação à obra que ele está
executando. Essa é a finalidade. Agora, só para lhe dizer: o CREA também não permite que você faça,
emita, a ART enquanto você não tem contrato. Ele não tem o mecanismo. Isso é feito
eletronicamente, entendeu? Não é... Então, você quer... Os técnicos queriam até assinar a ART.
Entraram em contato com o CREA e eles falaram: a gente não tem como fazer, se não tiver esse
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mecanismo. Ele pode até colocar, criar um mecanismo para que você possa emitir, num caso
específico, mas não tem essa...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas me parece que essa questão da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) é para facilitar ou permitir a fiscalização por parte deste órgão que é
o CREA. Você pode ter críticas à administração, à forma como o CREA faz ou não faz.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou lhe perguntar qual foi a obra que o CREA fiscalizou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, senhor, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para o
Secretário Amêndola, quando disse que não via relação entre a sirene tocar e as pessoas morrerem
num desabamento que aconteceu no Morro da Babilônia. O senhor, dentro do papel do Poder Público,
não pode não cumprir uma lei, porque acha que o órgão que tem obrigação de fiscalizar não fiscaliza.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não é isso que eu falei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor não pode fazer. Não...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não é isso que eu falei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o senhor está dizendo: “A ART existe só para o CREA
arrecadar”. E quando eu lhe pergunto “Mas não é um instrumento de fiscalização?”, o senhor diz:
“Qual foi a obra que o CREA fiscalizou?” O senhor não pode não cumprir a lei da emissão de ART...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, mas eu não estou dizendo isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque tem discordâncias ou acha que o CREA não...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O senhor está botando palavras na minha boca.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou lhe perguntando.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Então tá. Então posso lhe responder?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estou lhe perguntando. A ART não é um instrumento para
permitir a fiscalização pelo CREA?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Deveria ser, mas o CREA não fiscaliza nenhuma obra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E por isso o senhor descumpre a lei de uma ART?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não foi por isso. Eu descumpri porque ainda não tinha
contrato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E por que não tinha contrato?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Porque não havia orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E por que não havia orçamento?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Porque não havia receita. Mas eu falei desde o início.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei disso, Secretário, mas aí descumpre duas leis. Eu
quero, inclusive, dizer que é muito curioso...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Então, vamos lá. Eu vou responder.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que a gente tenha feito uma emenda nesta Casa agora.
Porque agora não tem mais como entrar, para permitir que a Prefeitura usasse automaticamente a
reserva de contingência, porque a gente não entrou nesse debate, não é? Deveria existir, sim, uma
reserva de contingência acessível para que esse tipo de situação pudesse ser num momento de
obras emergenciais como esta. Mas não. Esta Prefeitura, como a anterior, não é uma característica
individual do Prefeito Crivella, mas a Prefeitura anterior também faz isso, usa a reserva de
contingência como uma conta laranja, para poder transferir verbas de secretaria para lá e para fazer
o contingenciamento usando a reserva de contingência.
Aí vira o caos, porque aquela ideia constitucional no orçamento de que a reserva de contingência
exista para pagar esse tipo de obra e que, portanto, não faltaria orçamento para poder fazer a
contratação se não fossem em cinco dias, em 10 dias, em 15 dias, com a ART, com contrato, não é
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feita, porque a Prefeitura usa a reserva de contingência para outras coisas. Então, Secretário,
desculpa, mas o senhor não pode dizer para gente aqui que não cumpre a lei por esse tipo de
situação, porque aí a lei, a Prefeitura precisa cumprir a lei.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu não falei isso. Eu não falei que não cumpre a lei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não cumpriu a Lei nº 8.666.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu não cumpri a lei, porque não havia orçamento nem
financeiro compatível com as obras que eram não programadas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Mas a obra começou, sem contrato.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Aí, eu vou lhe responder lhe perguntando. O senhor como
um secretário, numa calamidade, numa necessidade, o senhor não entraria? O senhor não faria as
obras? O senhor não entraria nas obras?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a gente tinha que ter arrumado orçamento antes do que
arrumaram. Tinha que ter conseguido dessa forma para poder dar publicidade à obra, para poder ter
a ART, para permitir a fiscalização. O que a gente está discutindo, inclusive a Vereadora Rosa fez a
pergunta, dizendo “Cinco a oito dias é impossível”. Qual é o prazo? Nós estamos falando agora de
uma obra dessa onde teve o acidente que – felizmente não teve nenhum acidente mais grave –
aconteceu em 29 de abril e o contrato e, portanto, provavelmente, a ART só foi assinada em 29 de
julho. Abril, maio, junho e julho. Só que em abril ela já tinha um mês e, portanto, já tinham quatro
meses. Ela é um exemplo, entende, Presidente da Geo-Rio, Ernesto?
A minha preocupação não é a gravidade. Ela é o exemplo do problema que é essa perspectiva da
gente ter a questão desses contratos sem publicidade, sem que a gente consiga essas obras, sem os
contratos, sem a publicidade, sem a ART, que não permitem a esta Casa e a qualquer outro órgão de
fiscalização fiscalizar, de fato, a obra. É disso que a gente está falando.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Então, vamos lá. Repetindo, para gente deixar as coisas bem
claras, bem definidas. Esses emergenciais são obras não programadas, não havia no orçamento da
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Prefeitura. A Prefeitura vive uma restrição orçamentária e financeira. Os senhores são vereadores
acompanham, fiscalizam a Prefeitura, sabem exatamente do que eu estou falando. Não havia
possibilidade, naquele momento, não havia como descontingenciar orçamento, liberar, porque nós
não tínhamos financeiro. A Prefeitura vive restrições financeiras gravíssimas.
Também tínhamos um problema. Entra ou não entra? Assume e faz ou a gente se perde nessa
burocracia? Naquele momento, num colegiado em que o Prefeito coordenou as decisões, nós
assumimos a responsabilidade de entrar para atender esses emergenciais, mesmo que ainda não
tivéssemos a garantia de poder assinar os contratos a tempo, em função da questão da restrição
orçamentária e financeira. Essa é toda a questão.
A questão da publicidade, volto a frisar: foi dada; quanto à questão dos contratos, eles só podem ser
assinados quando temos orçamento, e a gente tinha orçamento contingenciado, porque não tinha
financeiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E a reserva de contingência não serve para contingência?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nós não tínhamos essa possibilidade, não tínhamos reserva
de contingência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deveria existir reserva de contingência, não é?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Deveria existir.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, há um descumprimento inicial, inclusive, da
Prefeitura, que não prevê no seu orçamento reserva de contingência para aquilo que a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Constituição determinam.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – E esta Casa, na hora de aprovar o orçamento, tem que
prever reserva de contingência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acabei de ter uma emenda vetada, derrubada pelos
vereadores da sua base, porque foi determinação do Vereador Dr. Jairinho, líder do governo, que dizia
exatamente o que eu acabei de falar, que a reserva de contingência fosse destinada para
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contingências, o que me parece óbvio, mas entende, Secretário? Quem ganha a eleição, ganha o ônus
e o bônus – e ganha a obrigatoriedade de cumprir a lei. O senhor está dizendo, e é bom que fique
claro, a decisão, inclusive, foi nessa reunião – CPFGF, que foi aí que foi feita a decisão de iniciar as
obras sem que tivesse a questão orçamentária e financeira no momento.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não tínhamos outra saída. Fomos a Brasília buscar os
recursos, mas aqueles que estavam disponibilizados foram encaminhados para Brumadinho, que foi
uma catástrofe, uma calamidade, e aconteceu antes da nossa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Coordenada pelo prefeito. A decisão, portanto, é do Prefeito.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A decisão é minha, é do Prefeito, é de todos, de todo o
colegiado, é do Secretário de Conservação, é do Secretário de Fazenda, da Casa Civil...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é coordenada pelo Prefeito.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro, o Prefeito é o chefe de todos nós, é óbvio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com a palavra, o nobre Vereador Paulo Pinheiro.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Eu estou aqui anotando algumas coisas. Acho que o senhor tem
razão na crítica que o senhor faz aqui à Câmara – e nós, vereadores, temos responsabilidade nisso.
Sempre surgem problemas da sua Secretaria, e não é prioridade sua, ocorre nas outras também.
“Não cumprimos porque não tinha financeiro”.
Veja só, todos os anos, os secretários vêm aqui, discutem dentro da Prefeitura com a Secretaria de
Fazenda e apresentam uma proposta de orçamento para o ano seguinte.
O senhor ainda não era Secretário, mas o Secretário que veio na época, seu antecessor, e os outros
secretários apresentaram aqui, nas audiências públicas sobre isso. O que a gente vê e o que vou falar
aqui é muito mais para nós, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, mais
para os nossos vereadores do que para vocês, porque esse argumento usado por vocês gera a
grande mentira disso tudo.
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Em 2017, orçamento votado nesta Casa, mandado pelo Prefeito anterior, dizia que a Prefeitura, os
secretários poderiam gastar R$ 29,5 bilhões – correto? Bem, os senhores entraram no governo, esse
orçamento foi feito pelo governo anterior, e no final do ano, arrecadaram R$ 25 bilhões. A crise
financeira, tudo isso é verdade. Muito bem, aí vem um primeiro orçamento do novo Prefeito, dos
novos secretários, que disseram ao Prefeito que vão precisar gastar R$ 30,2 bilhões. O Prefeito e sua
Secretaria de Fazenda deveriam ter pensado que havia uma crise econômica, havia problemas e que
tudo o que os senhores vieram discutir aqui não poderia ser cumprido, porque ele não poderia
arrecadar os R$ 30 bilhões.
O que acontece? Ele arrecada R$ 27,6 bilhões, ou seja, claramente, já se sabe que é mentira aquilo
que vocês trazem aqui, todos os secretários, não vai ser cumprido. Como o senhor disse: “eu tinha
orçamento, mas não posso fazer porque não tinha financeiro” – e se repete, ou seja, o que é mais
surpreendente é que, no ano seguinte, mesmo a Comissão mostrando o que aconteceu, o Prefeito
manda um orçamento maior ainda, da ordem de R$ 30.6 bilhões. O que é esse orçamento? É o
conjunto de pedidos dos senhores secretários, que vocês fizeram ao Prefeito, sobre as necessidades
da cidade.
Por isso, precisamos acabar com essa mentira, mentira desse governo e do outro governo que vem.
Não adianta a gente votar aqui, porque depois os senhores vão ficar dessa maneira, cada secretaria –
e aí, a questão da reserva de contingência é importante, cada secretaria não pode vir mais a esta
Casa pedir um orçamento que sabe que não terá arrecadação para isso.
Esse problema que aconteceu agora, a gente já sabia que ia acontecer, ou seja, o Prefeito já sabia que
não arrecadaria o montante. Este ano, a gente está... Agora, em agosto, se conseguiu arrecadar R$ 18
bilhões, e ainda faltam alguns meses para terminar o ano. Novamente, se chegar a muito, chegará a
R$ 29 bilhões. Ou seja, esTe problema que nós estamos vendo aqui se repete todos os anos porque é
uma mentira.
É preciso que os governos e até a Câmara entenda que não podemos vai votar o orçamento e os
secretários não podem vir aqui e dizer coisas que não farão nas suas secretarias. É uma coisa que a
Casa precisa também cobrar e os prefeitos precisam entender porque os senhores secretários,
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quando os senhores tiverem as obras de emergência ou não, as obras normais que o senhor pediu
aqui, os senhores não vão poder fazer mais. Isso é uma mentira.
Porque esse orçamento que a Prefeitura fez junto com os secretários é mentiroso. Ou seja, esse
problema será o mesmo sempre. Nós precisamos é corrigir essa mentira que é apresentar o
orçamento, as propostas de governo que não serão executadas. Não estou nem falando em ano
eleitoral. Eu estou falando em fora dos anos eleitorais.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Posso colaborar com a sua fala?
O senhor está corretíssimo. O orçamento é uma previsão orçamentária. É uma expectativa.
Exatamente. A gente trabalha com a expectativa de receita.
Ocorre que a gente vem sofrendo com um problema que veio – sem crítica nenhuma à gestão
anterior, mas eu tenho que falar a verdade – nós recebemos um orçamento de R$ 5 bilhões ou R$
4,5 bilhões a menos, a receita veio menor e nós ainda tivemos que arcar com as folhas dos
aposentados com a Previ-Rio quebrada, arcar com R$1,5 bilhão de ideias e arcar com R$1,3 de restos
a pagar. E você não abre o orçamento daquele ano, sem pagar os restos a pagar.
Então, você entra com uma expectativa de receita de R$ 30 bilhões e arrecada R$ 25 bilhões, e ainda
tem que pagar R$1,3 bilhão que o outro deixou e ainda a folha do aposentado porque ele quebrou a
Previ-Rio. Então, isso tudo tem que ser colocado.
É só para falar do Prefeito...
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Mas, em relação à Previ-Rio, o senhor tem que entender que já
erraram no orçamento que mandaram para o senhor. Então, o Gestor não pode errar novamente
porque ele voltou a fazer o mesmo que o Prefeito anterior fez para ele mesmo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Só estou colaborando. Sua fala está perfeita. Só estou
explicando porque isso tudo também aconteceu. Além dos emergenciais serem obras não
programadas nós já vínhamos com o vermelho de 2017. Em 2019, vínhamos com o vermelho de
2018. Não tem como. Se você arrecada menos e se os impostos caem...

A2-1196

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Quer ver uma coisa interessante que a gente tem que colocar aqui? Por exemplo, o Sistema Único de
Saúde (SUS) e o O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) também são proporcionais ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS). Se o ICMS cair, cai o repasse do SUS. Então, a gente já tem restrição na
Saúde. Tem problemas à beça e ainda tem menos repasse de SUS, devido à queda no ICMS.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Não pode prometer o que o senhor não tem no bolso. Se o
senhor começar a ter dívidas durante o ano, sem saber se terá o salário... O senhor não pode usar
isso politicamente. Cada secretário não pode oferecer aquilo que ele não vai poder entregar.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É claro! Só que o orçamento é uma previsão orçamentária.
Quando você fura a previsão, quando você tem uma expectativa de receita que era uma e virou outra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Secretário e Senhor Vereador, só para registrar...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas, eu concordo com o senhor. Eu acho que essa Casa aqui,
quando a gente apresentar as propostas orçamentárias, que são previsões, a crítica é importante e a
gente tem que ter aí um meio termo para executar esse orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero registrar a presença, não de agora, mas, porque eu fui
relapso e não tinha registrado na hora, do nobre Vereador Rocal. Muito obrigado pela sua presença,
Vereador.
Quero passar a palavra ao Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Tarcísio. É que a gente entrou na discussão
orçamentária e eu só queria dizer umas coisas. Eu não tenho dúvidas de que o Eduardo Paes quebrou
o Rio de Janeiro. Inclusive, eu acho interessante, porque eu tenho uma única assessora economista
no meu mandato. Pode procurar os vídeos. Em dezembro de 2015, eu subi na Tribuna da Câmara
para dizer que, em 2017, a cidade iria entrar em crise. Era só projetar a queda de arrecadação e o
aumento dos gastos com as dívidas. Já dava para ver isso em dezembro de 2015.
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Agora, o problema é que, basicamente, como é que eu tenho visto a Prefeitura do Crivella e o que
muda em relação à Prefeitura do Eduardo Paes? É que é uma Prefeitura reacionária do ponto de vista
do comportamento. Do ponto de vista de como pensa a gestão da cidade, como pensa a cidade, como
pensa a economia, é a mesma coisa: é a submissão do Poder Público à lógica neoliberal. Não mudou
nada.
Não mudou nada. E não mudou nada também na hora de fazer orçamento. Manda-se orçamento
fictício para a Câmara. Não tem nenhum instrumento de participação popular na elaboração do
orçamento.
Mas eu me inscrevi mesmo para dizer o seguinte, que além desses problemas que a gente já
levantou aqui sobre o orçamento, queda de arrecadação e outros problemas, existe, também, o
problema do desvio de finalidade. A gente precisa debater isso na Câmara Municipal.
O art. 30 da Constituição define as competências municipais. Aqui não tem ordem pública, tanto
segurança quanto ordem pública não fazem parte das competências municipais. Quando se observa
o art. 144, que é o Título V – Da defesa do Estado e das instituições democráticas, Capítulo III – Da
segurança pública, a Constituição lista:
“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.”
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Não tem guarda municipal citada aqui no caput do art. 144. Na hora de definir de quem é a atribuição
da manutenção da ordem pública, o § 6º define que é das polícias militares. Bom, o §8º diz que os
municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações, conforme dispuser a lei.
A gente tem uma Secretaria de Ordem Pública. Uma Secretaria de algo que não é atribuição do
município. A Guarda Municipal, dentro dessa Secretaria já há algum tempo – mas, em 2009, ela
estava na Casa Civil. E nesse ano, o orçamento da Guarda Municipal, corrigido já pela inflação foi de
R$ 93 milhões; em 2010, ele sobe para R$ 264 milhões; depois, R$ 277 milhões, R$ 435 milhões e R$
453 milhões. Chegou, em 2016, a ser de R$ 565 milhões. Ano passado caiu um pouquinho, para R$
533 milhões. Quero dizer, a gente tem quase R$ 500 milhões de reais do orçamento municipal que é
gasto com algo que não é atribuição do município.
Por que o município tem que se onerar, deixar de cumprir as suas responsabilidades na educação, na
saúde, na mobilidade, nas suas competências, para gastar R$ 500 milhões com uma competência
constitucional que é do Estado? A Guarda Municipal, em 2009, 10 anos atrás, custava 1/5 ou 20% dos
gastos que ela consome hoje. Fica claro que há uma opção, nos últimos anos, exercida pelo município
do Rio de Janeiro, desde a gestão o Eduardo Paes, de enveredar nessa lógica de ordem pública
municipal, de segurança pública como atribuição municipal, que não está no nosso arcabouço
constitucional. Inclusive, pelo que eu entendi, porque os constituintes tinham medo das
arbitrariedades que os prefeitos poderiam praticar, comandando as guardas municipais. E nós vimos
isso, há duas semanas, com o Prefeito despachando a Secretaria de Ordem Pública para fazer
censura na bienal – não foi?
Nesse esteio, a Constituição foi inteligente em proteger a população do arbítrio que os prefeitos
podem praticar comandando guardas municipais com poder de polícia país afora. Por isso, os
constituintes não deram esse poder aos municípios. E a gente vê aí R$ 500 milhões do nosso
orçamento indo para a ordem pública – isso para mim é muito revoltante!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, estamos chegando nos 15 minutos finais, mas eu
queria voltar no tema da transparência e depois dizer o que está faltando para a gente combinar o
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nosso próximo encontro. Esse exemplo, da obra lá do Jardim Pernambuco, é de uma obra que estava
em andamento no dia 29 de abril, vocês sabem quando ela começou? Essa obra especificamente?
Fevereiro? É uma obra de fevereiro. Mas ela entra – aí, eu queria entender daquele negócio que o
senhor diz que são dois processos, um que é o administrativo e outro que é o orçamentário, no
sistema da Prefeitura, o SICOP. Essa obra está registrada na data de 20 de maio. Esse é o processo
administrativo ou o orçamentário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu tenho que verificar o número do processo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parece que é o processo da obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Aí tem que ver...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque não é o de orçamento. Têm números de processo
que são de orçamento. Neste caso, ter registrado só em maio uma obra de fevereiro, não é prazo
demais também? Porque aí, nesse caso, não é o contrato, é só o processo da obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Um processo?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Esse é o processo de obra? Esse é o processo de obra. Se foi
publicado em maio é porque foi publicado o contrato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não. O contrato é só em julho. A primeira data é aquela
lá embaixo, em ordem decrescente.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A tramitação dele é para quê?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em ordem decrescente. Olha só: lá embaixo tem o registro
dele. Isso. A primeira data é dia 20 de maio.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Estou sem óculos.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu posso fazer a leitura, se vocês quiserem.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu não enxergo. O Ernesto lerá para mim. Vai lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A primeira data é dia 20 de maio. É decrescente, Presidente.
A primeira data é 20 de maio, é essa de baixo.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Dia 20 de maio de 2019, às 15h20, Geo-Rio, Predop, Diretoria de
Obras. Isso aqui pode ser o orçamento da intervenção. Quando você faz o projeto, você elabora o
orçamento e bota no Sicop, entendeu?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas isso é em maio. Se a obra começou em fevereiro,
março, abril, maio – três meses depois ela está registrada num sistema da Prefeitura. Parece-me que
esse aí é o de obra, não o do orçamento. É o da obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Esse é o estrutivo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – No estrutivo, é aquilo que eu falei desde o início, a gente tem
a estimativa. Em cima da estimativa, a gente coleta os preços e dá início. Depois, com o projeto
definitivo, com orçamento definitivo, a gente publica, a gente tramita.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, aí, ele não tem contrato ainda? Aí não tem contrato. O
contrato foi assinado em julho.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ainda não. O orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Junho, julho, dois meses... Mas se aí já tem o orçamento, por
que não tem o contrato? O que está faltando para o contrato?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Orçar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, mas se já tem o orçamento. O senhor disse que, aí, a
gente já tem o orçamento.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Aqui é o orçamento de obra.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Orçamento de obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Orçamento de obra.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, tem o orçamento de obra?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não temos o orçamento... Aqui, ainda, não tínhamos o
orçamento...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Me ajuda, Secretário. A obra começou em fevereiro. Não
tinha orçamento da obra em fevereiro, quando ela começou?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tinha a estimativa de custos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ela começou?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Começou com estimativa. Como você começa?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Prefeitura faz a estimativa...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A estimativa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá, vamos pegar aquela mecânica de novo. Eu faço a
pergunta e prometo não lhe interromper.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vamos lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foi verificado que esta obra era uma obra emergencial no
Jardim Pernambuco. Alguém da Defesa Civil notificou, foi um técnico da Geo-Rio, olhou, viu: “É
emergencial”. Fazemos uma estimativa, essa obra foi de R$ 974 mil. Na outra pergunta, eu falei o
valor: R$ 974 mil. Então vamos supor que fez a estimativa... É uma obra de cerca de R$ 1 milhão.
Chamaram as empresas. Vieram duas empresas, uma delas falou: “Faço por R$ 1,1 milhão”. A outra
falou que fazia por R$ 974 mil. E vocês deram a ordem para começar.
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Portanto, já havia um orçamento da obra em fevereiro.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É estimativa, né?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, a estimativa.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O orçamento sai depois do projeto definitivo. Quando a
gente faz o orçamento, a gente faz em cima de um conceito de obra: que obra será feita aqui?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então não tem projeto?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O projeto é um...
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Tem a segunda parte.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem o quê?
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Olha só...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O projeto é básico, é um croqui, é uma ideia. Vamos supor
aqui: vai ser uma cortina. Qual é a altura da cortina? Qual é o tamanho da cortina? Quantos tirantes
terão? Você faz um elenco de itens que vai elaborar uma estimativa. Dentro dessa estimativa é feita
a pesquisa. Depois a gente faz o projeto definitivo e o orçamento definitivo vai ficar muito próximo
disso. Não vai ficar quase que diferente disso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E é só ai que este processo passa a estar protocolado nesse
sistema da Prefeitura, quando está no projeto definitivo?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, nem sempre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A obra começou em fevereiro, teve um acidente em abril e
só em maio ele estava no sistema da Prefeitura.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nem sempre. Isso é protocolo até na abertura da vistoria.
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O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Esse aqui é o orçamento que é lançado no sistema.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Foi lançado no sistema.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – No sistema do Sicop. Porque você tem que fazer a limpeza,
depois você faz a... A gente tem uma ideia do que vai fazer: vai ser uma cortina atirantada com
dimensões, você tem uma drenagem, que foi feita lá. A partir disso, você faz uma ideia de custo. Está
certo?
Quando você conseguiu a empresa, já entrou lá e aí você vai começar. Você faz a sondagem para ver
e perfuração a que profundidade você vai colocar, você faz a...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, já é a empresa. Essa parte da limpeza, de ver se é uma
cortina, antena, etc. é a Geo-Rio que está fazendo a estimativa.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – É isso. É isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, a empresa entrou. Nesse caso dessa obra, a empresa
entrou em fevereiro. A frase “a empresa entrou em fevereiro” é a que está correta? Ou o que entrou
foi a Geo-Rio e a empresa entrou depois?
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – Não, ela entra... Quer dizer: esse aqui já é o lançamento do
orçamento em si, com todos os dados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu quero saber quando a empresa entrou nesse caso dessa
obra.
O SR. ERNESTO FEREREIRA MEJIDO – Não, todas elas entram nesse período de fevereiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fevereiro.
O SR. ERNESTO FERREIRA MEJIDO – É. Fevereiro. Porque você entra lá, faz uma pequena limpeza
para você saber o que você vai fazer. Aí, ela se instala lá em seguida. Porque aí é emergência. Se é
emergência, tem que entrar de imediato.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a minha pergunta é por que entre ela entrar e a obra
aparecer no sistema – o Sicop é Sistema Único de Controle de Protocolo – da Prefeitura, demorou
tanto tempo? Porque nesse caso me parece que não é a falta do orçamento da Prefeitura, não é a
falta... Por que demora – março, abril e maio – três meses? Ou, ainda outro dado, só está um mês
depois do acidente, que não foi grave, ainda bem, um mês depois que já tinha ocorrido até acidente
na obra.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Deixe eu só explicar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É essa a minha dúvida cruel nessa história.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu vou tirar sua dúvida. Essa tramitação... Quando a gente
abre o emergencial, a gente abre com a vistoria. O processo é único. Esse processo é aberto com a
vistoria. O que caracteriza o emergencial? Essa tramitação aqui é o lançamento do orçamento
definitivo no Sicop?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, é só aí que ele se tornou minimamente público? Esse
processo estava público para o resto da sociedade que não seja a Geo-Rio e a secretaria. É isso o que
estou perguntando.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim. Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só aí é que ele se tornou público. Mas três meses depois da
obra ter começado, secretário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – No caso específico, sim. Nesse caso específico, sim
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas será que não é a prática da Prefeitura, secretário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque a nossa preocupação nisso é que a gente está
entendendo a dificuldade de cumprir o prazo da lei de licitação, entendendo que só pode ter contrato
quando está liberado o orçamento. Estou tentando entender o processo, mas aqui é outro elemento.
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Porque, olhe só: a gente está falando também, no final a gente está usando um exemplo para falar
sobre a relação entre o Legislativo e o Executivo.
Queria que os vereadores pudessem acompanhar o raciocínio aqui. A gente descobre que tem uma
obra acontecendo, mas na hora em que a obra está acontecendo, a gente não tem como saber o
valor, porque não tem publicação em Diário Oficial. Não dá para saber quem foi contratado porque
não tem contrato assinado ainda. Não dá para saber quem é o engenheiro responsável porque não
tem ART. Não dá para saber.
A obra é emergencial? Bom, a gente não sabe porque não tem o projeto finalizado. Quem sabe é a
Geo-Rio e a secretaria. Mas o Legislativo não tem como saber. Não dá para saber. Não dá para saber
quem acompanha a obra porque a Prefeitura não pode designar servidores para uma obra que
formalmente não existe. Ela vai designar servidores quando o contrato for assinado, meses depois da
obra já ter começado.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não, não. Ela designa antes. A publicação, a
fiscalização... Ela é...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a gente não... É isso: a publicação. A gente está falando
de como é o Legislativo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ela é com a eficácia à data do registro de obras.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas a publicação de quem é o que está fiscalizando é
só lá no contrato. Não dá para saber quando as obras estão no prazo porque a gente não sabe nem
quando elas começaram. Eu estou aqui tentando, inclusive... Um ofício nosso era uma parte disso. E a
gente, inclusive, mandou o ofício e as informações não vieram.
Se a função do Legislativo é fiscalizar, precisa que, de alguma forma, a Prefeitura dê alguma
publicidade formal às suas ações. Não é qualquer publicidade de qualquer jeito. Não basta as pessoas
saberem que a obra existe. Precisa ter informações publicadas. O que a gente está discutindo é que
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esse é um exemplo de que qualquer informação – qualquer – só estava disponível muitos meses
depois da obra iniciada, secretário. É disso que nós estamos tratando ao final.
O senhor já teceu várias considerações sobre as motivações da denúncia. Mas eu estou aqui
sinceramente tentando entender o que é que acontece e preocupado ainda. Estou preocupado com a
prática, com uma coisa que o senhor diz: na outra gestão também acontecia. Isso não resolve a
minha preocupação da gente não ter nenhum mecanismo para cumprir o papel da fiscalização do
Poder Legislativo, ou da sociedade civil, inclusive do CREA, que pode não cumprir, mas existe para
isso e a gente não pode menosprezar. Pode fazer crítica, mas não menosprezar, numa situação como
essa, secretário.
Eu continuo dizendo: a gente precisa do Diário Oficial em que estava essa primeira lista e a gente
precisa entender essa mecânica, se a Prefeitura cumpriu os mínimos requisitos de publicidade e
transparência. A gente, mesmo o senhor dizendo que a lei de licitações é impossível de ser cumprida
e que a Prefeitura não cumpriu alegando que é impossível e que era mais emergente entrar na obra
do que cumprir a burocracia – foi um pouco com essas palavras que o senhor falou. Mas ainda assim
nos parece que meses depois nós estamos diante de um problema, Secretário.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A sua fala está quase toda perfeita. Mas o que acontece é o
seguinte: quando você não tem orçamento e você não tem financeiro, vai demorar um pouco mais.
Aí, Professor, é isso mesmo, não tinha orçamento. Não é orçamento de obra que eu estou falando, é
reserva orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aqui, em maio, não tinha orçamento também.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, por que publicou em março, e não em maio?A obra é
fevereiro. A obra começou em fevereiro, Secretário.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Porque a gente precisava de elementos técnicos para chegar
nesse ponto. A empresa, quando entra, ela nos orienta, nos ajuda na questão da topografia, da
sondagem, dos elementos para cobrar a construção do projeto e do orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não pode publicar isso antes enquanto esse processo não
vai...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nós vamos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, tem um erro que não é nem de lei. Tem que ter alguma
publicidade para a obra, Secretário. Eu estou querendo qualquer caminho de publicidade.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não consigo raciocinar com gente falando junto, desculpe.
Mas, realmente não consigo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. Só pedir para que a gente possa ouvir o Secretário
e perdão se eu lhe interrompi mais uma vez.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Se me permite. Eu entendo o que você está falando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É que a gente só tem quatro minutos.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Não, é bem rápido. Na verdade, o que acontece é o seguinte:
desde que se criou legislação sobre orçamento, lá em 1963, que a reserva de contingência para obras
emergenciais deve constar na legislação orçamentária. Ela deve constar com o valor, um
determinado percentual, e isso, de certa forma, vem acontecendo. Historicamente, vem acontecendo.
No caso de uma emergência como essa, eu acho que o tempo previsto para você orçar, contratar é
muito pequeno. Mas isso depende da legislação federal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dois minutos.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Já foram dois minutos? Não, só para entender o seguinte:
acho que devia se tentar ajustar a legislação, porque o que acaba acontecendo é que você justifica
uma série de contratos como sendo licitação. Isso acaba dificultando o controle, a fiscalização, que é
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um papel do Poder Legislativo em relação às obras. Não se trata nem de uma desconfiança. Para
quem tem desconfiança, é desconfiança. Para quem não tem, não é.
Objetivamente, o que acabou acontecendo é que vocês tem uma emergência, entra, não tem
orçamento, não tem receita e mais na frente a gente vai arrumar isso aí. Aí, você perde o controle. É
emergencial, não é, que custo tem, que custo não tem, vai ter dinheiro para pagar, não vai. Isso cria
uma insegurança jurídica e uma dificuldade de fiscalizar a obra muito grande. Então, eu acho que a
gente devia pensar uma possibilidade de criar um ambiente jurídico favorável a que isso funcione e a
Câmara, ao mesmo tempo, possa controlar.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O que o Professor Tarcísio está se referindo são as
emergenciais. As obras licitadas não estão aqui nessa discussão. A questão do emergencial, eu estou
sendo bem claro, não há como maquiar isso. Por que esses contratos não foram assinados quase de
imediato? Porque não havia reserva orçamentária. Não havia financeiro. O que libera orçamento é
financeiro. Se você tem orçamento contingenciado, você não tem financeiro. Não tem como – não é o
Bruno, não é o Secretário Bruno que não deu publicidade, ou que demorou a assinar os contratos.
Demorou porque não houve orçamento. E aí o Prefeito ficou muito preocupado com o seguinte: “Tiro
da educação?Tiro da saúde?” Essa era a questão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor sabe quanto tinha na reserva de contingência
nessa data? A gente vai procurar saber. Deixa-me só lhe falar uma coisa...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Só para fechar. Para entender. Então, a questão
fundamental era essa. Esses contratos demoraram a ser assinados, porque não havia orçamento
para essas obras, nem financeiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, aqui é um sistema interno da Prefeitura e que
deu publicidade ao processo, a essa obra, antes de ter orçamento. Em maio, ele tinha alguma
publicidade aqui. O que a gente está perguntando é por que demorou de fevereiro a maio para ter
essa publicidade, se o contrato foi assinado só em julho, mas a gente já tem em maio, mas aí há uma
demora.
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A gente está tendo que encerrar. Eu estou entregando agora, Secretário, para que a gente possa
verificar, semana que vem nós estamos com o Urbanismo aqui e é uma audiência mais curta. Se a
gente poderia combinar o retorno do senhor semana que vem, porque eu tenho perguntas sobre
acolhimentos atingidos, aluguel social, habitação...
A não ser que o senhor queira falar alguma coisa sobre os contratos emergenciais, inclusive
trazendo a documentação que os senhores falaram aqui. As perguntas são sobre outros assuntos,
sobre a política de habitação, aluguel social e uma série de coisas que não consegui fazer aqui hoje. E
aí, a gente se encontra de novo na quinta-feira. Eu marco uma hora com a Secretária de Urbanismo, a
gente fica com ela entre uma e duas horas, e marco com o senhor às duas horas para a gente ter de
duas às quatro para resolver a história. Pode ser dessa forma? Se o senhor puder só assinar o
recebido. Deve estar uma hora aí, mas o senhor sabe que não... Se quiser chegar uma hora, e nos dar
a sua presença, será obviamente positivo. Mas, o senhor pode chegar às duas horas da tarde sem
problemas, que a gente começa pelo Urbanismo na semana que vem, porque a Secretária já está
convocada.
Agradeço a todos os trabalhadores desta Casa que nos ajudaram – não vai dar para nomear todos os
setores – a todos os técnicos que chegaram e estão aqui, especialmente os da Geo-Rio, que já
estiveram com a gente, inclusive no GT.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h59)
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26 de setembro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretária e Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo
(SMU) e Secretário e Técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019
Presidência do Senhor Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, com a
presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente; Renato Cinco, Relator; e Teresa Bergher,
Membro Titular, tem início Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução
nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS, CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE
ATINGIRAM

A

CIDADE

DO

RIO

DE

JANEIRO

EM

FEVEREIRO

DE

2019,

BEM

COMO AS

RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO
AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas. Boa tarde a todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, em 2ª chamada, dou por aberta a Audiência da
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE
APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS,
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Constatado o quórum, hoje a nossa Audiência contará com a
presença de dois secretários. Neste primeiro momento, a Senhora Secretária Fernanda Tejada, da
Secretária Municipal de Urbanismo (SMU), que está acompanhada do Senhor ANTONIO CORREIA,
arquiteto, assessor da SMU, que, acabo de ser informado, participou do nosso GT, aqui da CPI.
A Presidência dá conhecimento aos depoentes, à senhora e ao senhor, de que a Comissão
Parlamentar de Inquérito tem poderes e determinação expressos na Constituição Federal, art. 58, §
3º; na Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, alterada pela Lei Federal nº 13.367, de 5 de
dezembro de 2016; na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, art. 45, IX; e no Regimento Interno
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, arts. 121 a 124.
A senhora e o senhor estão sendo chamados a esta CPI como testemunhas. Por essa razão, dou-lhes
conhecimento de que fazer afirmação falsa ou negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de
falso testemunho, conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
Queria, desde já, agradecer a presença da Secretária Fernanda e do Antônio aqui conosco.
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Apenas como preâmbulo, queria informar que a nossa CPI, que está chegando agora à sua fase final,
se iniciou com uma primeira fase de contato principalmente com a questão da academia, da
universidade, para entender o problema das chuvas, para entender o problema da questão das
chuvas na Cidade do Rio de Janeiro; passamos, depois, a uma fase relativamente longa, em que
ouvimos uma série de órgãos técnicos da Prefeitura, como Rio-Águas, Geo-Rio, Defesa Civil, COR,
portanto, órgãos que atuavam mais diretamente nesse processo; fizemos uma audiência pública que,
depois, se desdobrou num grupo de trabalho, num relatório e numa outra audiência pública; e, agora,
nesta última fase, estamos fazendo as perguntas e os interrogatórios aos secretários relacionados
ao tema.
A CPI tem sempre um duplo escopo. Nossa CPI – desde o início, nós combinamos e acabamos
acertando isso – tem o escopo tradicional das CPIs, que é de apurar responsabilidades para um fato
determinado, neste caso, as chuvas de fevereiro e abril, mas também tem um caráter propositivo, de
entender por que o município não conseguiu se preparar, ter políticas públicas que preparem a
cidade para enfrentar as chuvas, sempre na perspectiva de que as chuvas intensas são inevitáveis.
Na verdade, e o Vereador Renato Cinco é uma das pessoas que melhor entende disso aqui, e
discutimos isso bem na primeira parte, não só elas são inevitáveis, como elas aumentarão em
intensidade e em frequência nos próximos anos. Por isso, a gente precisa de políticas públicas,
porque se as chuvas são inevitáveis, os desastres são evitáveis. Os desastres nunca são naturais, são
socioambientais, são decorrência de uma série de fatores para os quais a gente precisa se preparar.
A gente está trabalhando com a questão das chuvas de fevereiro e de abril, e são cinco eixos de
análise: prevenção e mitigação dos riscos; gestão da crise e mitigação dos danos; apoio às vítimas e
recuperação urbana; saúde pública e saneamento ambiental e adaptação às mudanças climáticas e
resiliência urbana; e, em três níveis de avaliação, a gestão, o planejamento e o orçamento.
No caso, a SMU está aqui, convocada principalmente porque todo o processo de planejamento da
cidade, de expansão da cidade, precisa considerar essa realidade da Prefeitura, fazer uma avaliação,
portanto, da política feita até aqui, e de qual, hoje, é a perspectiva da Secretaria daqui para frente,
desse ponto de vista não só da prevenção e mitigação dos riscos no processo da questão do
urbanismo, quanto também da adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana que possam
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estar sendo feitas nesse ponto de vista. É claro, na questão de apoio às vítimas e da recuperação
urbana. Isso tudo envolve, no final das contas, a questão da política urbanística da cidade.
Antes de eu começar as perguntas, queria abrir o microfone para que vocês possam, se quiserem,
fazer um primeiro pronunciamento, se quiserem começar falando alguma coisa, e também abrir aos
demais vereadores, se quiserem fazer alguma fala antes que eu comece uma lista de perguntas.
Então, Secretária Fernanda e Antônio, se quiserem, o microfone está aberto para uma primeira fala.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Boa tarde a todas e a todos.
Eu gostaria, inicialmente, de agradecer pelo convite para vir aqui. Nós estamos aqui trabalhando em
prol da cidade, para os munícipes. Então, todas as vezes em que eu for convidada, podem ter certeza
de que terei imenso prazer em vir aqui para prestar os esclarecimentos e para trabalharmos em
conjunto, porque juntos somos todos mais fortes, em prol da cidade.
Obrigada.
O SR. ANTONIO CORREIA – Também acho que foi uma situação interessante, como também acho que
foi muito interessante a própria dinâmica que ocorreu durante as várias vistorias. Porque nós temos
as nossas rotinas. Então, a gente teve a oportunidade de ter vários colegas juntos, vendo o mesmo
problema. Isso é sempre uma coisa muito positiva, porque a gente troca informação. Coisas que
rotineiramente a gente já costuma fazer, vendo in loco, é sempre muito positivo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado.
Vereador Renato Cinco e Vereadora Teresa Bergher querem fazer alguma fala inicial? A qualquer
momento que os senhores quiserem fazer uso da palavra, para alguma questão, por favor, o
microfone está obviamente sempre aberto.
Deixe-me fazer, então, uma primeira pergunta. Diante da responsabilidade compartilhada... A gente
tem aprendido, e o GT foi muito bom, desse ponto de vista, que essa questão das chuvas exige ação
de várias secretarias de forma integrada e que esse é um problema na atual gestão, em que há certa
falta de integração. Mas, ainda assim, a pergunta não é sobre a integração. Diante da

A2-1214

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
responsabilidade compartilhada com outros órgãos municipais, qual papel a SMU entende possuir na
prevenção dos impactos causados por chuvas intensas? Como é que vocês veem o papel da
Secretaria em relação à questão das chuvas intensas?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Dentro dessa tônica do trabalho do urbanismo diante da
cidade, nós, através das legislações, permitimos a ordem urbanística da população. A ideia é que
exatamente, dentro dessa tônica dos quatro meses de gestão, nós estamos provocando, dentro do
entendimento do Prefeito também, da atual gestão, o ajuste da legislação da cidade.
Nós temos um histórico de que nós ficamos, dos anos 1960 até 1975, nesse hiato, ainda como Estado
da Guanabara, mas sem o status de capital. Daí vieram esses avanços, esse estudo. Veio o 322, logo
em 1976, no primeiro ano em que nós viramos efetivamente Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Essa legislação ainda perdura até os dias de hoje.
Então, essa é uma realidade com a qual nós estamos convivendo e nós estamos tentando ajustar a
realidade da cidade hoje. Infelizmente, ao longo dos anos, a legislação não veio se ajustando à
dinâmica de desenvolvimento da cidade. Amanhã, inclusive, ou no mais tardar segunda-feira, eu
estou dando entrada no primeiro conjunto de legislações, para a gente começar a diminuir esse hiato
ao qual ficou a cidade sujeita algum tempo. O COR já veio, ano passado, trazendo uma celeridade,
enxugando determinadas condições.
Mas, basicamente, o nosso olhar sobre a cidade é justamente entender a realidade da necessidade
das pessoas que ali moram, traçar um planejamento de comportamento dessa cidade, mas que seja
exequível. Não adianta a gente pensar numa cidade em que a gente não consegue mais retroceder.
Então, é ajustar o caminho daqui para frente. Dentro disso, aquela questão que a gente já conversou
dos PEUs de Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz, aquela região da AP-5, que está com problemas de
parâmetro edilício, para que a gente não permita que esse desordenamento se mantenha.
Basicamente, é isso.
O Antônio também, agora, está na Coordenação de Projetos da Cidade, tentando ajustar essa questão
do projeto nosso urbanístico a pequenas, ou não, pequenas e grandes intervenções, para agregar
valor.
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O SR. ANTONIO CORREIA – Tem uma questão que é importante. A Secretária até comentou que a
legislação é de 1976. É uma legislação realmente muito defasada. Mas, na época, se a gente pegar
um pouco antes, a gente pensa em 1966, quando houve desmoronamentos na cidade, centenas de
mortos. Logo depois, a Geo-Rio foi constituída. Então, quer dizer, a Prefeitura passou a ter um órgão
específico para cuidar da questão das encostas. Se não me engano, em 1968 é que ela é fundada.
Viu-se também que não adiantava só fazer obra, era preciso fazer prevenção. A forma que se chegou
à prevenção é justamente com essa legislação de 1976, em que ela cria uma Zona Especial 1, que é
justamente uma área destinada à defesa paisagística das encostas. Não adiantava fazer obra em
tudo. Não teria dinheiro. O melhor é que tivesse uma defesa das encostas, através da sua paisagem.
Então, foi criada uma Zona Especial 1, acima da cota 100, que justamente era para tentar evitar que o
processo de ocupação urbana dessas áreas viesse a trazer problemas para a própria cidade.
Isso demanda uma questão que é muito importante, e eu acho que aqui, esta Casa é o lugar ideal
para isso: a questão do contrato social. As pessoas têm que perceber que, quando a Prefeitura
restringe algo, é pelo bem comum, é pelo bem coletivo. Então, muitas vezes as pessoas ocupam
áreas frágeis, desnecessariamente, porque há espaço em outras, mas é uma questão “não, aqui é
melhor, eu prefiro aqui”, mas são áreas inadequadas. Então, a legislação vem justamente para evitar
o problema. Isso é muito importante. Como a Secretária colocou, os novos PEUs chegam nesses
detalhes de uma forma muito mais precisa. Porque, naquela época, se definiu a cota 100, mas às
vezes a cota 80 ou, então, a cota 120; depende do lugar. Quer dizer, hoje, a gente tem instrumentos
muito mais detalhados. Por isso, os PEUs têm essa vantagem: eles já identificam de uma forma mais
pormenorizada onde é área frágil ou não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente tem tentado, inclusive, estudar isso e entende que o
debate sobre o direcionamento do desenvolvimento da cidade – e, aí, é a SMU a responsável para isso
– e o debate da questão da execução da Lei do Uso e Ocupação do Solo, ou seja, em como é que a
gente faz isso, são elementos fundamentais, se a gente quiser preparar a cidade para enfrentar os
eventos climáticos extremos que virão e de que isso precisa estar, hoje, contemplado.
Você tem esse debate da questão da cota etc., mas, além disso, hoje tem toda essa dinâmica dos
eventos climáticos extremos e de como é que a cidade vai direcionar o seu desenvolvimento. Tem

A2-1216

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
mais de um estudo que prova que, quando há infraestrutura urbana adequada ou há situação da
manutenção, inclusive, da floresta ou de reflorestamento das encostas, os impactos das chuvas são
absolutamente menores sobre isso, e direcionar a cidade, considerando esses fatores, na nossa
opinião, é fundamental e é tarefa de planejamento e prevenção.
Eu queria aproveitar para registrar a presença do nobre Vereador Tiãozinho do Jacaré, membro
titular desta CPI e, ao mesmo tempo, franquear a palavra. Na hora em que o senhor quiser fazer uma
pergunta ou uma fala, o microfone está obviamente aberto.
Como é que se dá a integração entre a SMU e os demais órgãos que atuam na política de prevenção e
combate aos impactos das chuvas, especialmente Geo-Rio, Rio-Águas, Conservação e Infraestrutura,
e até mesmo Habitação, no atendimento aos atingidos, neste caso? Como se dá essa integração?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Bom, nessa minha gestão, na segunda semana depois que
eu tomei posse, convoquei as outras secretarias, e nós viemos fazendo reuniões rotineiras às
sextas-feiras, com o Meio Ambiente, a CET-Rio, a Rio-Águas. Todos os presidentes vinham à sala –
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto Estadual do Patrimônio
Cultural (Inepac) –, inclusive, fora do quadro da Prefeitura. Porque eu cheguei com essa tônica, a
minha demanda de licenciadora.
Tenho 12 anos de funcionalismo público na Prefeitura. Sou funcionária de carreira, trabalhei em
Bangu, na Barra da Tijuca. Então, era aquela funcionária que fazia de tudo dentro da repartição: desde
abrir um processo a arquivar; de tudo, de consertar lâmpada, interruptor – tudo o que você possa
imaginar. Essas minhas inquietudes, Vereador, eu trouxe para a gestão. Lembro até como eu comecei
a falar que juntos nós somos mais fortes.
Então, eu trouxe as outras secretarias e ficamos pelo menos umas nove reuniões com todos à mesa.
Até o Ministério Público eu chamei como ouvinte para as nossas reuniões com a Associação de
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) e com o Sindicato da Indústria da Construção
Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio). Isso para que eu pudesse entender como é que se
davam essas interferências entre as secretarias para que nós pudéssemos agregar valor a essa
legislação.
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Assim, na legislação que vai ser submetida, eu convidei o presidente da Cedae, da Rio-Águas, para
saber se existia viabilidade de a gente, em 2019, aceitar fossa e filtro como esgotamento sanitário
aprovado pela concessionária. Foram várias as intercorrências. As alterações de Processo de
Abastecimento (PA) em detrimento de você imaginar que, nos dia de hoje, na Vargem, por exemplo,
você tem uma largura de logradouro de 90m; no acesso de São Conrado para a Barra, no Elevado
das Bandeiras, você tem 12m de acesso.
Então, esse tipo de visão sobre a cidade e aquela questão do olhar abaixo, não adianta eu projetar a
cidade da Referência de Nível (RN) para cima se eu não sei qual é o substrato; se eu tenho uma argila
mole, que eu preciso de uma fundação que é mais dispendiosa. Então, é natural para mim – eu sou
engenheira civil também, mecânica solista, sou geotécnica – que a gente consiga entender que eu
preciso verticalizar para poder viabilizar. Porque, se eu deixo aquele terreno abandonado, eu deixo à
mercê do poder paralelo vir ali ocupar aquela área.
Logo, essa conversa foi muito produtiva, não é? E daí surgiram vários artigos ali dentro dessa mini
Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) – se pode-se dizer assim: Lei de Incentivo à Construção Civil; Lei
de Habitação de Interesse Social; e retrofit e reconversão desses imóveis que estão aí preservados,
tombados, ou mesmo abandonados pela cidade. Para que nós, antes de pensarmos em adensar, que
nós consigamos encontrar soluções para o que já existe na cidade hoje. Então, como é que vamos
viabilizar, como é que eu vou resolver o problema de hoje?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nessas reuniões, nesses debates, a questão das chuvas
intensas, deslizamentos, etc., isso entrou em alguma dessas reuniões? Isso foi tema?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – É, nós conversamos, de certa forma, sobre a questão das
encostas. Até porque a nossa cidade tem um regramento de abertura de logradouro público, aqui na
região da AP-2, acima da cota 60. A gente tem a questão da paisagem carioca, a gente está com essa
área do entorno tombada pela Unesco. Por isso, também, o chamamento do Iphan, para tentar essa
interface.
Também tem a demanda do governador para a questão de parâmetro para edificações com maior
gabarito. Ali no emboque do Túnel Zuzu Angel, junto à estação de metrô de São Conrado – esta
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semana foi até objeto dos jornais –, eu me senti constrangida, porque ficou parecendo que a gente
estava liberando o gabarito para a Niemeyer toda, e não era. A gente até havia comentado com
vocês, durante a reunião da Comissão, que era uma questão pontual, justamente essa demanda para
verticalizar na área que está plana, junto ao acesso do metrô. Hoje, inclusive, a gente está tendo o
Conselho Municipal de Política Urbana (Compur). Eu não posso estar presente, porque a gente está
aqui na CPI, mas eles vão. Dentro, você vê essa tônica. Eu tenho apresentado, eu tenho chamado a
associação de moradores lá no gabinete que ocupo. Eles têm vindo reiteradamente para atender a
demanda, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o debate das chuvas? Porque eu estou entendendo que
tem, quando há uma demanda específica sobre uma determinada área, um ponto da cidade, vocês
tem tratado inclusive de forma integrada com várias secretarias e vários organismos da sociedade
civil.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Sim, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que bom, acho que isso é sinal de uma boa prática, não é? É
sinal de um elemento importante. Mas, em algum momento, a dinâmica da questão das chuvas
propriamente dita foi objeto de reflexão sobre esse tipo de questão?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sobre o planejamento, etc.? É isso?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – À época da gestão do Marcelo, do antigo presidente da
Rio-Águas. Com o atual, ainda não tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Mas ele e o
Hélio, presidente da Cedae, eram os dois com os quais eu vinha conversando sobre essa questão.
Inclusive, mesmo com relação à tônica... E, sobre o Meio Ambiente, eu chamei atenção com relação à
taxa de permeabilidade, por exemplo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, é uma questão.
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A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Porque a permeabilidade em área alagadiça, eu não
entendo como viável cobrar uma permeabilidade e, sim, uma caixa de retardo, para que essa água
não vá para o sistema. Então, a preocupação – é até um pouco essa visão mais pragmática de
engenheira que eu tenho – era dentro dessa tônica. Assim, não adianta a gente pensar na percolação,
em uma condição ideal em qualquer situação. Não adianta. Dentro dessa legislação também estão
previstas medidas compensatórias de taxa de permeabilidade. Uma delas, que eu acho que é muito
razoável, é substituir. Óbvio que a gente não está falando de cobrir toda área, mas que, como medida
compensatória, eu posso guardar essa água para jogar no sistema no momento das chuvas, não é?
Porque, se eu já estou alagada, estou acima do nível da água.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que outros órgãos, fundações e empresas municipais,
autarquias estão vinculadas à SMU?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Hoje, o Instituto Pereira Passos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O IPP.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – E o Instituto Rio Patrimônio de Humanidade (IRPH).
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – IRPH. Só esses órgãos, fundações e tal?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São só esses dois?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Só esses dois. O IRPH, eu estou em processo de
transformá-lo, efetivamente, em instituto. Porque é aquilo: não é a nossa gestão, é a gestão para a
cidade. Se ele puder estar mais forte, andar sobre as próprias pernas, com CNPJ individualizado e
trazer recursos para a cidade é muito importante. Já está em movimentação junto à Procuradoria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretária, o Plano Diretor já se encontra em processo de
revisão? Como é que está esse calendário? Como é que está a participação popular para a realização
do novo plano?
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A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – O Plano Diretor vem sendo reavaliado ao longo dos
últimos cinco anos. Neste mês está sendo lançada uma plataforma para que a população tenha
acesso, para que a população possa juntar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Plataforma digital?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Digital. Eu posso até pedir para a Mônica Bahia agora o
nome da plataforma. Mas dentro do próprio site do Urbanismo, você vai onde está Plano Diretor e
acessa. A ideia é que a população possa interagir, os alunos possam anexar trabalhos, seminários
sobre essa avaliação.
Da mesma forma como eu falei assim dessa gestão, eu fiquei muito satisfeita em ver o trabalho da
Mônica, ao longo desses anos, com dinâmicas semanais para tentar entender o que estava dando
problema no Plano Diretor. A nossa ideia é que, até o final do ano, a minuta já esteja aqui na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minuta do Plano Diretor está até o final do ano de...
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – A minuta do Plano Diretor de 2021, isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós estamos no final de setembro.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Final de setembro. Internamente preparado, ele já está
bem ajustado. Então, agora a ideia é essa interação com a população. Nós vamos começar as
audiências...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Via plataforma digital?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Plataforma digital e audiências públicas, também. Eu já
assinei um ofício para integração. Nós vamos chamar o Tribunal de Justiça, os outros órgãos
também, para que venham. Pergunta à Mônica qual a data da próxima. Já está até marcada a
próxima. Porque, agora, nós já vamos começar essa interação com a sociedade de uma forma geral,
por meio virtual e por audiências, para que ajustemos esse texto, que já está bem adiantado com o
grupo. Meu entendimento é que, em março de 2020, no máximo, isso tenha que estar aqui. Mas a
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nossa programação interna, nosso sonho, é que até o final de dezembro isso esteja protocolado aqui
junto à Casa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A minuta do...
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – A minuto do Plano Diretor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do novo Plano Diretor.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Do novo Plano Diretor da Cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o tema das chuvas fortes e seus impactos tem alguma
relação, está sendo considerado? Ele é um tema no Plano Diretor? Tem algum reflexo desse tema
das chuvas fortes no Plano Diretor?
O SR. ANTONIO CORREIA – Eu não tenho certeza se tem um tema específico. Mas a questão de
drenagem, de uma forma geral, sempre é considerada. Quer dizer, o próprio Comitê de
Acompanhamento do Plano Diretor tem os técnicos que, permanentemente, são ouvidos. Essa
questão, na verdade, permeia toda a Prefeitura. Um exemplo bem claro: se a gente passa hoje pela
TransOeste, no trecho de Guaratiba, vai perceber que a pista nova está acima da pista antiga. Por
quê? Os tempos de recorrência de chuva foram considerados. Consequentemente, as pontes estão
mais elevadas, prevendo, justamente, uma passagem de água sob elas maior do que as antigas.
Então, quer dizer, isso é uma questão que a Prefeitura já vem fazendo há algum tempo. Dentro do
Plano Diretor, justamente, vai ser a oportunidade de rever parâmetros. Inclusive, o próprio pessoal da
Rio-Águas está revendo tempos de recorrência. Essas chuvas que tivemos em abril e em fevereiro
mostraram que houve chuvas de 100 anos que ocorreram duas vezes. Então, isso é uma coisa muito
interessante. Quer dizer, mostra claramente que existe realmente uma mudança e esses eventos
climáticos extremos vão ser cada vez mais constantes. Eles vão deixar de ser extremos e vão passar
a ser nossa rotina. Consequentemente, isso tem que estar previsto em todo e qualquer tipo de
planejamento da cidade.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas só para eu poder entender: entendi aí que tem algum
elemento sobre a questão da drenagem e sobre a questão da altura dos rios, etc. Mas a questão dos
riscos, ou seja, a SMU está considerando algum tipo de mapeamento de risco que exista tanto de
deslizamento quanto de alagamento para pensar o Plano Diretor?
O SR. ANTONIO CORREIA – Sim. Exatamente isso. Quer dizer, nós temos, e até estão disponíveis no
próprio site do IPP, as áreas frágeis. Com os três níveis, a parte de encosta, suscetibilidade de
escorregamento. Esses já estão. A parte da Rio-Águas, ela tem um mapa de alagamentos que nós
estamos usando para a definição das áreas frágeis. Porque esse cruzamento que está sendo feito, as
áreas de encostas, as áreas frágeis e aquelas, então, que sobrariam seriam as áreas passíveis de
ocupação de uma forma mais tranquila. Quer dizer, não teria um ônus muito grande. Porque todas as
áreas podem ser ocupadas. Agora, o custo disso é muito elevado. Então, consequentemente, esse
cruzamento está sendo feito, justamente para a gente ter um mapeamento geral, no qual vão estar
definidas, claramente, o que é área frágil e o que é área passível de ocupação sem maiores
problemas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Então, vocês utilizam um mapa de risco da Geo-Rio para
a questão dos níveis de escorregamento e deslizamento e um mapa que tem identificação das áreas
de alagamento da Rio-Águas?
O SR. ANTONIO CORREIA – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque esse mapa de alagamento, por exemplo, não está
disponível, está?
No entendimento da Secretaria, o Plano Diretor da Cidade, esse agora que está em vigor, cumpriu o
seu papel? E no que diz respeito ao planejamento frente às chuvas intensas, cumpriu o papel?
O SR. ANTONIO CORREIA – Olha, creio que sim, porque ele definiu muitas coisas novas, reviu
parâmetros, inclusive, teriam as máximas em determinas áreas. Teve todo um trabalho de revisão.
Evidentemente, é sempre aprimorando. Quer dizer, se a gente pensar que esse plano é um plano de
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2011, e de lá para cá já houve uma mudança significativa, até mesmo nessa questão dos eventos
climáticos, então, quer dizer, tudo é um processo que tem que ser constantemente reavaliado.
É o que eu comentei: os colegas da Geo-Rio, da Defesa Civil e da Rio-Águas estão revendo os próprios
parâmetros deles de cálculo. Eles estão pensando seriamente nisso, em rever, porque parece – e aí
eles é que vão definir – que os parâmetros que eles tinham não são mais adequados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A revisão do Plano Diretor vem acontecendo em conjunto
com o processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico? Como é que esses dois planos
estão conversando? Como é que se dá o processo de planejamento? A SMU apontou diretrizes para o
plano de saneamento básico? Qual é a relação que a Secretaria do senhor está tendo com a revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico?
O SR. ANTONIO CORREIA – É, nós tivemos uma espécie de prazo em que foi feito, justamente, um
plano geral de saneamento, pegando a questão de drenagem, a questão de esgotamento sanitário, a
questão de lixo. Então, isso tudo foi feito. Mas ele ficou como um documento. Era um documento. A
questão é que o dia a dia nosso não permite ficar preso àquele documento apenas.
Então, todas essas discussões estão se dando justamente no Comitê de Acompanhamento do Plano
Diretor. Quer dizer, é ali que as pessoas reveem teses, reveem posições e estão atualizando. Quer
dizer, esse processo, inclusive, é interessante, porque houve, por parte dos diversos órgãos, dos
técnicos dos diversos órgãos, um engajamento muito interessante, muito positivo. Então, todo esse
processo fica ocorrendo dentro do comitê.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas Antonio, é porque aqui eu estou perguntando o
contrário. Porque a gente tem notícias de que há uma revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico acontecendo. Mas, surpreendentemente para nós, a cada Secretaria que senta aqui a gente
pergunta: “Qual a sua participação na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico?”, e ninguém
sabe o que está acontecendo.
Daí, a nossa curiosidade: como está acontecendo a revisão? O Plano Diretor vocês disseram aqui: “Ó
tem um calendário, a minuta dele virá para a Câmara no final do ano ou início de março, há uma
plataforma digital, vai haver audiências públicas”. Mas a gente está preocupado, também, com esse
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plano que deveria estar sendo revisado. O Plano Municipal de Saneamento Básico já passou do prazo
de revisão. Na verdade, a gente não consegue entender direito o que e por que não está sendo geral e
o que está acontecendo e o que não está acontecendo nesse momento.
Tem a questão da busca de verba para isso, que não está… O Comitê de Bacia Hidrográfica também
está buscando se integrar a essa história. A pergunta aqui é se, em alguma reunião ou em algum
momento, foi chamado, ou o Urbanismo opinou na questão da construção ou da revisão desse plano
de saneamento básico.
O SR. ANTONIO CORREIA – Eu não tenho a informação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Outra pergunta ainda sobre o Plano Diretor. No
entendimento de vocês, é correto que o Plano Diretor delegue a política de uso e ocupação do solo
para aprovação via lei complementar? O Plano Diretor revisado vai manter essa lógica? Como vai ser
essa relação entre o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Em princípio, vereador, está mantida, até porque eu acho
que essa relação com a Casa é muito saudável. A gente precisa manter essa dinamização da
adequação da legislação à realidade da Cidade. Então, se não houver esse mecanismo de estarmos
juntos à Casa e à realidade da Cidade, a gente vai ter que esperar a próxima revisão? Então, a Cidade
vai ficar engessada. Nesse sentido, em princípio, está tudo mantido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o que acontece muitas vezes é que a gente não
consegue sempre… Está legislando no picadinho, está legislando no pedacinho, e não tem um
planejamento.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Sim, mas, de qualquer forma, a ideia é que sejam
intervenções pontuais mesmo. A ideia da revisão do Plano Diretor e desse ajuste das legislações para
que a gente consiga dar ordenamento urbanístico para a Cidade é que, cada vez mais, se necessite
menos dos PLC.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse pacote que vem para a Casa, a senhora estava
afirmando que deve vir agora, quais são as leis que estão vindo para a Casa agora, então?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Lei de Incentivo à Construção Civil e Habitação Social, que
é um PLC único; o outro é retrofit e reconversão de imóveis tombados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São os dois?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Isso, são dois projetos que estão vindo num primeiro
momento. Subsequentemente, virão os PEU, revisão de São Conrado e Joá, e de Guaratiba, Sepetiba e
Santa Cruz, nesse próximo mês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São Conrado, Joá, Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Nesse próximo mês de outubro já.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A perspectiva é de que isso é o que venha ainda nesse final
de ano para a Câmara?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Isso, mês que vem, outubro. Até o final de outubro,
estarão protocolados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A previsão é de que sejam aprovados ainda neste ano? Todo
esse pacote?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Espero que sim. Preciso de vocês.
O SR. ANTONIO CORREIA – Só complementando uma questão que é importante: a Cidade é muito
diversificada. Então, por exemplo, só o PEU...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, sem dúvida.
O SR. ANTONIO CORREIA – Então, por exemplo, só o PEU Guaratiba, que está junto com Sepetiba, e de
Santa Cruz, que pega também Paciência, é praticamente um quarto do Município, ou seja, nós temos
uma área de planejamento muito grande. Então, às vezes, a gente não consegue pegar a Cidade
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inteira. É melhor realmente redividir um pouco, para ficar mais fácil. Guaratiba é enorme, Santa Cruz
também é outra área enorme. Então, às vezes, parece que a gente está trabalhando no picado, mas,
na verdade, é porque não há como se abarcar uma região tão grande de uma vez só.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou voltar a esse assunto já, já. Mas vou fazer ainda outra
pergunta. Como se dá a integração entre as diretrizes de desenvolvimento urbano da Cidade e a
política de saneamento? Porque a gente estava nesse debate do plano, mas agora mais geral, sobre
como está a integração das diretrizes de desenvolvimento e a política de saneamento. A SMU tem
dialogado com os demais órgãos, no sentido de estabelecer as prioridades em termos de projetos
estruturais da Cidade? Como é o diálogo com a Cedae, com a Zona Oeste Mais, com os Comitês de
Bacia? Como está se dando esse diálogo?
O SR. ANTONIO CORREIA – Na AP-5, que é a área de Saneamento Mais, a coisa é mais fácil, porque é
uma concessão nossa. Então, fica muito mais simples.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Cedae também, não é? Tem o contrato.
O SR. ANTONIO CORREIA – É, mas é um pouco mais difícil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deveria ter lá um plano de trabalho, etc. O que não tem é
contrato de programa, não é? O resto…
O SR. ANTONIO CORREIA – É, porque segue uma linha, às vezes, diferente da linha da Prefeitura. Quer
dizer, quando se faz um programa, por exemplo, de urbanização de áreas. Então, a de saneamento
trabalha junto, quer dizer, segue uma mesma diretriz. É o que aconteceu há algum tempo com o
Bairro Maravilha. Tinha uma certa lógica, a Prefeitura entrava fazendo o saneamento, aquilo já
entrava… Existe uma parceria, enquanto, em outras áreas, não. Às vezes, entra o interesse da Cedae,
que está numa linha, e a Prefeitura está pensando em outro.
O ideal realmente é que o saneamento ficasse todo nas mãos da Prefeitura, porque existem
prefeituras menores que, às veze,s têm dificuldade de manter aquilo, e até mesmo organizar o
sistema de saneamento, mas a Prefeitura tem uma equipe técnica boa e tem condições de definir
isso. A questão da água, a Cedae resolve; agora, a questão do saneamento é muito local. Aí nos
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interessa muito, porque a qualidade ambiental da Cidade é um ativo muito importante. A gente ter
uma lagoa como a Lagoa da Tijuca na situação em que está hoje… Quem vai à Praia dos Amores vê
isso: quando a maré está enchendo, é uma coisa maravilhosa; quando a maré está descendo, é uma
coisa terrível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês tomaram conhecimento sobre o projeto da Cedae
para urbanização da Rocinha e da Maré?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Foi apresentado em reunião, mas não foi apresentado o
projeto efetivamente. Não. A demanda…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a Cedae chamou a secretaria para uma reunião, para
apresentar?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Não, foi através do Governo do Estado, o Secretário de
Infraestrutura, que esteve no gabinete para apresentar a demanda por duas vezes. Eles é que
fizeram a apresentação informal, não foi com o Presidente da Cedae. Eu falei com ele, por telefone,
algumas vezes sobre o assunto, mas, formalmente, foi o Horácio, que era o Secretário de…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, nesse caso, não foi nem para perguntar, por exemplo,
quais eram… Foi para apresentar ou para perguntar a opinião? Ou para pensar a política? Para
construir junto ou só para apresentar?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Não, para apresentar, e a gente ter uma tônica juntos. Mas,
efetivamente, o que tem ocorrido? Nossas agendas… Eu, em função dessa demanda dessa legislação
inicial e, claro, chamando os órgãos para entender um pouco a dinâmica da secretaria, eu também
não me estendi nesse assunto. Eles vieram, apresentaram, nós ficamos de retornar, houve a
substituição do então secretário, que era com quem eu vinha fazendo contato. Nesse período,
inclusive, até essas reuniões conjuntas eu suspendi no último mês, para que pudéssemos exercitar a
legislação, fazer em vários locais da Cidade, pegar processos mesmo e entender como ela vai
funcionar. É por isso que, essa semana, eu até reduzi um pouco as agendas.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu faço essas perguntas sobre a questão da Cedae porque
eles estiveram aqui, apresentaram o projeto e têm se recusado inclusive a deixar o projeto com a
gente. Não querem entregar cópia do projeto, o que é um absurdo. Eles vieram apresentar. Na época,
eu fui absolutamente tranquilo, dizendo: “Não, a gente vai apresentar na semana que vem, chamar a
imprensa.” Eu falei: “Então, está bom, vocês têm um prazo de 20 dias, um mês.” Mas já passou, e não
entrega. O que, na minha opinião, é impressionante é que a Cedae esteja apresentando um projeto de
intervenção urbanística imenso para a Rocinha – esse foi o que eles apresentaram.
Eles anunciaram que tem um para a Maré e outro para o Morro do Salgueiro, mas lá em São Gonçalo,
para a comunidade do Salgueiro lá em São Gonçalo, não diria respeito à Prefeitura. Mas como é um
projeto desse tamanho, em que a Prefeitura não é chamada a opinar, porque isso pode estar
caminhando num sentido inverso ao do que a Prefeitura tem que fazer. Ou tomara que esteja
sinérgico, mas não há a garantia. Eu estou muito… Tomara que o projeto ande, mas estou achando
muito complicado que um projeto desse tamanho e dessa monta consiga, seja implementado, sem
que a Prefeitura seja chamada, sem que a Prefeitura participe.
Eu tinha uma série de perguntas sobre isso. A Prefeitura está ciente desse projeto? Bom, está ciente
desse projeto, teve pelo menos duas reuniões em que foi apresentado, mas como se dá a integração
entre programas e projetos existentes da Prefeitura para a região da Rocinha, em conjunto com o
projeto proposto pelo Governo? Não deve ter nada andado nessa história. No entendimento da
Prefeitura, é correto que o Governo do Estado elabore esse tipo de projeto sem diálogo com o
Município? Os senhores disseram que algum diálogo precisa ser feito, mas eu não sei se as
perguntas fazem sentido neste momento.
O SR. ANTONIO CORREIA – Tem uma questão também que é importante: a atuação, hoje, dentro da
Rocinha é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Habitação. Quer dizer, nós não temos projetos
diretamente no local; temos na área em torno, mas, diretamente, não. Talvez o Secretário de
Infraestrutura tenha alguma informação complementar.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele inclusive já chegou ao recinto, daqui a pouco farei essa
pergunta a ele também, mas é porque, no nosso entendimento, é estranho que a Cedae esteja
fazendo sem diálogo algum.
Cinco, a hora que você quiser. A gente tem mais uma meia hora ainda, com a SMU.
Eu ainda tenho algumas perguntas, mas a gente está tentando fazer um levantamento sobre um
pouco o que a senhora já falou aqui antes, ou seja, sobre a quantidade de instrumentos legais que
existem hoje para regular o zoneamento, o gabarito, o uso e ocupação do solo na Cidade do Rio de
Janeiro. Em um levantamento minimamente preliminar, a gente chegou a 678 instrumentos legais,
dois decretos-lei, 478 decretos, uma deliberação, 56 leis complementares, 109 leis, dois ofícios do
tempo lá ainda…
Eu falei: “Ofício regulando…”. Quando eu li isso… Uma portaria, sete portarias do Iphan, três, quatro
resoluções conjuntas e assim vai, resolução… Como é possível? Como se dá a capacidade de
planejamento da SMU, diante de uma legislação tão fragmentada? Como é possível planejar diante
de um caos, desse ponto de vista aqui?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Exatamente, essa é a tônica, vereador. Justamente, eu,
enquanto licenciadora nas gerências, e dentro dessas angústias… Hoje nós temos a questão da
visibilidade, a transparência, a internet, a disponibilidade de isso estar para as pessoas. O senhor
imagina isso há 30 anos, como isso foi difícil e pernicioso para o desenvolvimento da nossa Cidade,
porque, muitas vezes, não se sabia efetivamente, a informação ficava guardada nas mãos de alguns
e, à medida que se aposentavam, isso se perdia. Muitas vezes, você licenciava alguma coisa
equivocadamente, por desconhecimento. Essa também é a inquietude dos licenciadores, dos técnicos
da SMU, o medo de a gente errar inconscientemente, porque a legislação é tão ampla e, ao mesmo
tempo, tão heterogênea. Então, é por isso que essa é a minha inquietude e a tônica da gestão, tentar
reduzir o máximo possível, mas atenta à necessidade da Cidade. Na medida do possível, revogando a
legislação que já não cabe mais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse sentido, também um Plano Diretor robusto, isso tende
a melhorar esse tipo de situação dramática.
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A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No seu entendimento, a SMU tem sido capaz de direcionar o
crescimento e o desenvolvimento urbano da Cidade hoje? Em outras palavras, porque essa me
parece ser a pergunta que interessa, fundamental aqui. Eu queria dizer que essa, na minha opinião,
não é uma questão dos servidores. Porque eu acho que os servidores, e como a senhora mesma foi
servidora de carreira, o Antônio também é servidor, não é uma questão, a dedicação dos servidores,
mas, muitas vezes, me parece uma incapacidade diante de uma ausência de liderança política que
possa dar conta disso.
A Cidade está correndo atrás do planejamento da secretaria? Ou a secretaria é que tem corrido atrás
do desenvolvimento da Cidade sem planejamento? Essa é uma pergunta que eu queria deixar,
porque acho que é uma reflexão importante. O que me parece é que a gente consegue planejar para
que a Cidade possa crescer à medida que está planejando, ou, na verdade, o que está acontecendo é
que a secretaria tem que correr atrás para resolver o problema de uma Cidade que cresce sem
planejamento?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Vereador, a gente tem que gerenciar a secretaria para a
Cidade, independentemente das gestões pelas quais a Cidade passa. Acho que é basicamente isso, o
olhar tem que ser pela Cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso não necessariamente vem
acontecendo. Então, a gente tem que ter um trabalho que, independentemente de quem esteja…
Foi o que eu falei do IRPH. Eu quero deixar a secretaria forte para amanhã, se eu não lá mais estiver,
e a Cidade forte também por consequência. Minha gestão é muito recente na secretaria, mas pode ter
certeza de que eu estou superempenhada para fazer o melhor trabalho possível. São 14 ou 15 horas
de trabalho por dia, e a gente já tem tido resultados. Mesmo na questão da arrecadação, ontem, eu
fiquei surpresa, porque acho que, até o final do mês, estão batendo R$ 270 milhões de arrecadação
na SMU, R$ 200 milhões em quatro meses.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A senhora não está com problema de pagar os Correios para
as multas, etc., como da secretaria…
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A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Não…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei que já houve uma errata, não era bem isso, mas não
tem esse tipo de problema, não é?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, está bem.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Eu tenho que produzir para o meu colega, o outro
secretário, poder movimentar a Cidade. Eu, particularmente, estou muito satisfeita com o trabalho do
grupo da secretaria, que reagiu muito bem à minha chegada à gestão. Até o mês de maio, a gente
estava com setenta… Nós fizemos R$ 200 milhões nesses quatro meses, de arrecadação de
contrapartida, para deixar claro, à Lei da Mais-Valia, mas eu tenho pouco tempo, então, queria poder
voltar no final do ano com muitas outras novidades para nossa Cidade e para vocês.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é um pouco isso que estou tentando dizer, me parece
que há um esforço do ponto de vista do licenciamento, há um esforço do ponto de vista de
regularizar situações que eram irregulares, a Lei da Mais-Valia, por exemplo. Há um esforço muito
fragmentado, e o Cinco sempre fala disso no Plenário, do conjunto de legislações muito pontuais que
aparecem, muito pontuais mesmo. Portanto, há licenciamento.
Há também, aí a pergunta daqui a pouco sobre como é que é a capacidade de fiscalização, mas e o
planejamento? A minha pergunta é como é que a Prefeitura, como é que a secretaria tem olhado
para esta função do planejamento do processo? Como é que é isso? Como é que está, por exemplo,
como é que se divide a SMU? Tem uma subsecretaria de urbanismo que tem uma coordenadoria de
fiscalização e licenciamento e uma coordenadoria de planejamento e projetos? Como é que está a
divisão de servidores entre essas duas coordenadorias? Como é que está a capacidade dessa
segunda coordenadoria de planejamento e projetos de atuar? Quais são os grandes vertentes de
planejamento e projeto que tem na secretaria? Como é que está esta capacidade?
O SR. ANTONIO CORREIA – Na verdade, a gente tem a coordenadoria geral de planejamento e
projetos e ela é justamente responsável pela revisão do Plano Diretor. Tem o setor de
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macroplanejamento. Tem quatro gerências de planejamento local, que é a gerência da AP-1 e AP-2,
que são as áreas mais consolidadas, consequentemente estão agrupadas. Outra da AP-3, outra da
AP-4 e outra da AP-5. Cada uma delas, então, estuda essa região, que são verdadeiras cidades dentro
de uma cidade. Elas têm uma estrutura própria, têm revisão constante. Quer dizer, o próprio caso, o
PEU Santa Cruz e Guaratiba é de uma gerência só e está cuidando dos dois ao mesmo tempo, é uma
área enorme.
Quer dizer, existe uma rotina constante e a parte de projeto, a mesma coisa. Nosso maior cliente, aí
eu falo pela questão da área de projetos, é a própria secretaria, porque o planejamento local
demanda muita coisa, eles identificam muitos problemas. Não são problemas pequenos, que
também tem essa demanda que nos chega, mas são bem pontuais. Têm as demandas maiores, de
áreas que têm que ser estruturadas, vias têm que ser planejadas. São regiões que têm que fazer todo
um trabalho de reordenamento não apenas da legislação, mas também da infraestrutura futura.
Então, quer dizer, esse trabalho é constante.
É lógico que a gente sempre vai precisar ter mais pessoas, ter mais braços, isso é uma coisa normal,
o país inteiro tem essa questão. Ainda mais pessoal qualificado, porque a gente tem pessoal muito
bem qualificado. E, então, essa demanda sempre vai existir. Hoje existe um trabalho muito afinado
entre a área de planejamento e que resulta justamente no trabalho depois da fiscalização e do
licenciamento. Todo aquele trabalho que é feito ali, é conversado com o pessoal do planejamento, do
licenciamento, inclusive, muitas vezes, eles trazem demandas bem pontuais: região tal, estou
sentindo problema na região, isso não acontece, a legislação ali está muito restritiva ou, então, tem
excesso e a coisa não tem viabilidade. Então, quer dizer, esse trabalho também de troca de
informações, é muito constante, o que facilita o trabalho tanto de um quanto de outro.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Só fazer um complemento: assim que eu assumi a gestão
eu tentei verificar o que teria de viabilidade de agilização no licenciamento. E, aí, eu assinei um acordo
com o BNDES e a Secretaria de Fazenda de 10 milhões em pontos de função pra otimizar um sistema
que vinha aí sendo analisado há uns 9 anos na casa, do licenciamento on-line. Nós já temos um Sislic,
um sistema de licenciamento, mas a ideia é deixá-los virtuais. Até porque essa questão dos papéis, de
a gente não digitalizar, isso tudo custa dinheiro. Então, a gente está num momento de economizar,
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mas a ideia é que os processos, e eu acho que mais três meses desse trabalho do licenciamento
on-line, isso já esteja implementado.
Numa situação micro de processos de demolição, processos de menor dificuldade e justamente
esperando que esse ajuste da legislação venha permitir que o ideal, e essa era a nossa proposta, que
você tenha um sistema inteligente em que eu colocasse o licenciamento, o ponto de contorno, eu
jogo o arquivo e o próprio sistema identifica se o afastamento lateral está atendido, se o frontal está
atendido. Essa é a nossa tônica. Se você me perguntar qual é o mundo que você quer, é esse, pra
secretaria. O planejamento em que o sistema e, aí, claro, eu vou precisar de menos demanda de mão
de obra, com uma legislação mais enxuta e uma infraestrutura adequada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, Secretária, é porque, de fato, e, aí, talvez, Teresa,
Tiãozinho possam me ajudar com experiência de vocês, que a minha experiência é de professor, de
pensar a política pública educacional, às vezes, não serve pra isso. Eu estou pensando, a pergunta é
no macroplanejamento. Eu vou dar um exemplo, Jardim Maravilha, que é uma área que pro nosso
caso, da nossa CPI, é uma área muito importante, porque houve uma tragédia de um alagamento
muito impressionante naquela região, teve situação de danos ali à própria infraestrutura urbana,
agora, é uma área que se expandiu e todo mundo que sentou aqui disse assim: “Não era pra ter
crescido daquele jeito, não podia, está abaixo de uma linha... O lugar onde o Jardim Maravilha devia
ter crescido era até aqui e, na verdade, ele foi até muito depois disso”.
A minha pergunta tem a ver com esse tipo de planejamento de direcionamento da cidade e como é
que hoje está a capacidade da secretaria em pensar nisso. Que eu entendo a questão da fiscalização,
do licenciamento, entre outras coisas, mas o macro, esse planejamento, porque o tempo inteiro a
gente está perguntando disso. As chuvas, os alagamentos, os deslizamentos, no Plano Diretor está
considerando porque tem o mapa da Rio-Águas que a gente não tem acesso. A gente queria até ter
acesso. Se vocês tiverem, a gente vai pedir de novo à Rio-Águas pra saber se está levando em
consideração, mas agora é também a capacidade de planejamento.
O Jardim Maravilha é um exemplo. A cidade cresceu e agora a gente tem uma situação terrível que é
alagamento, que fere, que interfere, que prejudica a vida de muitos cidadãos da cidade do Rio de
Janeiro. Então, estou dando um exemplo do Jardim Maravilha, mas isso podia, pode ser que nas
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chuvas que virão agora, será outra região. A Prefeitura está conseguindo fazer a capacidade de
planejamento, de intervenção pra evitar esse tipo de situação?
O SR. ANTONIO CORREIA – É. No caso do Jardim Maravilha, especificamente, a revisão do plano de
Guaratiba já prevê justamente a identificação dessas áreas frágeis. Nós, por conta disso... O próprio
pessoal de planejamento nos solicitou, na área de projetos, que elaborasse o projeto de um parque,
parque pluvial ao longo do rio de maneira que justamente pudesse criar áreas de espraiamento das
enchentes para serem acumuladas nesses locais. Então, já foi feito no novo, na nova proposta de
legislação, novo zoneamento está sendo previsto, já prevê essas áreas, como áreas frágeis, e, até
porque, elas são muito frágeis e não são nem ocupadas.
Quer dizer, elas precisam ser realmente mantidas como está até pra se conseguir ter a drenagem,
encaminhando água para aquele local. O projeto já está. Inclusive, a Rio-Águas trabalhou junto,
porque ela nos passou o primeiro desenho original da seção de calha que precisava ser feita. Já tem
recurso sendo pedido junto ao Governo Federal de financiamento para parte desse projeto e que já
contempla o parque. Quer dizer, o parque é muito maior do que o que está hoje no pedido específico,
porque o Jardim Maravilha é praticamente 1/4, o projeto todo do parque. O parque vai ali desde a foz
até acima, o montante...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o Parque pluvial do Piraquê-Cabuçu.
O SR. ANTONIO CORREIA – Rio Piraquê. Piraquê-Cabuçu. Exatamente. Então, a ideia é justamente essa.
Quer dizer, assim como tem ali, temos também para o Canal do Portelo, na AP-4, que também é uma
coisa bem semelhante, um canal que precisa ser implantado pra poder viabilizar várias áreas que
hoje existem, como a Estrada do Pacuí, por exemplo, lá em Vargem Grande. É uma região que inunda
porque justamente a drenagem não é suficiente. Então, esse processo já é constante. Identifica as
áreas, tenta fazer a restrição justamente na legislação nova, e faz um projeto complementar pra
poder ter. Porque se você tem um projeto em que você tem uma zona de amortecimento e ela tem
um uso, você evita que aquela área seja ocupada. Se você deixa livre, a tendência é ela ser ocupada
de forma irregular.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só um segundo. Vereadora, sabe se a sessão já atingiu o
número?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Acho que abriu, acho que abriu.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, tá. Mas, por favor, Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Muito rapidamente, eu acho que a grande preocupação do
Presidente da nossa CPI é exatamente se existe um plano de prevenção a essas chuvas, a essas
enchentes que vêm ocorrendo, esses fenômenos que vêm ocorrendo com muita frequência na
cidade. Porque a secretária colocou que já existe uma minuta quase que pronta pra ser encaminhada
à Câmara do novo Plano Diretor, mas eu acho que é fundamental que exista um plano emergencial,
um plano de prevenção. Por quê? O Plano Diretor, o último Plano Diretor, eu tenho certeza, quase
certeza, que quando ele foi aprovado, em 2011, ele já estava muito defasado. Por quê? Porque ele
ficou aqui não sei quantos anos sendo discutido, vários anos sendo discutido. Então, ele já estava
defasado ao ser aprovado. Não sei quantas emendas, não me lembro do número, mas eu tenho
absoluta certeza que foi um Plano Diretor defasado.
Agora, nós vamos ter uma nova proposta do novo Plano Diretor que a senhora diz que, talvez, até o
final do ano, isso otimistamente, mas provável, março. Acontece o seguinte. Em março, quando ele
chegar, nós vamos ficar quantos anos ou quanto tempo discutindo esse Plano Diretor? Acho que tem
que existir um plano emergencial, um plano de prevenção a esses fenômenos que vêm ocorrendo a
todo momento, se seguindo até de uma forma muito mais constante.
Acho que tem que existir uma preocupação sim em relação a isso. Acho que tem uma questão séria,
embora já se tenha falado no assunto que é a questão da fiscalização. A gente sabe que a nossa
fiscalização, a fiscalização da Prefeitura é muito, muito falha. Então, continuam acontecendo
construções em locais que não podem acontecer, que não podem ocorrer. Até por conta disso que a
senhora, me parece, que falou alguma coisa do plano de moradias populares.
Foi a senhora ou então talvez tenha sido o Sebastião Bruno que falou comigo. Não foi a senhora. Mas
eu acho que se torna urgente, porque as pessoas vão construindo em qualquer lugar, não há
fiscalização e depois que o prédio foi levantado com 10 andares, como chegou a acontecer na
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Rocinha, aí, vem a Prefeitura para demolir, porque ali não podia ser construído aquele prédio. Então,
acho que é fundamental que se pense num plano pronto, um plano de atuação imediata, todas as
vezes que houver essa possibilidade de chuvas mais fortes, porque eu acho que a cidade precisa
realmente dessa prevenção. É exatamente isso que nós estamos discutindo aqui nesta CPI.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, vereadora, só pra completar e abrir também se vocês
quiserem comentar sobre isso, a gente, por exemplo, vai descobrindo certas coisas. O tal do Plano
Verão, o tal do Plano Verão... Não, acabei de ser informado. Esse plano acontece todo ano, a SMU, por
exemplo, não está prevista lá no plano que tem o nome, eu estava aqui até procurando, Plano de
Ações Integradas Para Chuvas Fortes.
É aquele plano que eu mostrei para o presidente da Defesa Civil que não sabia que o plano tinha. É
um plano, está lá, todo ano tem. O Secretário Sebastião Bruno disse que, inclusive, coordenou no ano.
A SMU não está porque, como a senhora está dizendo, um plano para a ação ali imediata. Um dos
nossos problemas é: como é que você está pensando isso no plano de médio e longo prazo da cidade
pra que a gente possa perceber. São os dois, é preciso os dois níveis. A senhora tem toda a razão.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque a SMU por exemplo ela não vai estar relacionada
direto ali no elemento, na gestão da crise. Ela não tem função gestão da crise, ela tem função de
planejamento, de expansão.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Ela tem que fazer o planejamento, fazer a prevenção.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso. A prevenção é o planejamento.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – A prevenção é o planejamento. Então, acho que isso é
fundamental, mas também que exista um plano de ação imediata todas as vezes que ocorrerem
esses fenômenos que estão se tornando muito frequentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aí, a discussão do Plano Diretor precisa considerar isso. Aí a
pergunta: quanto tempo vai demorar o Plano Diretor pra ser aprovado? Vai depender da nossa
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capacidade de já, de ele vir pra cá, já com as opiniões divergentes, com as opiniões diferentes ou já
com algum tipo de produção de síntese. A minha assessoria está, inclusive, aqui, porque eu acho que
eu entendi uma coisa e eles outra, me perguntando uma coisa pra entender melhor: este mapa da
Rio-Águas, quando o senhor diz assim, ele não está disponível, ele não esteve disponível pra vocês, ou
ele não está disponível publicamente? Isso é o que eu não entendi.
O SR. ANTONIO CORREIA – Ele, na verdade, não está nem estruturado. Eles têm as várias áreas, mas
não existe, por exemplo, como tem...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ah, não existe um plano organizado disso?
O SR. ANTONIO CORREIA – Não. Que eu saiba, não. Não. Igual o da Geo-Rio, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que eles têm é o conhecimento da área.
O SR. ANTONIO CORREIA – Têm o conhecimento, tem as áreas, tem isso, mas não têm...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Não organizaram o plano ainda?
O SR. ANTONIO CORREIA – Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Sempre que a gente precisa, tem
uma reunião, a gente vai, eles nos indicam: essa área não pode, essa área tem problema. O pessoal
da Seconserva também faz muito essas identificações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para essa história do Plano Diretor, por exemplo, vocês
chamaram a Rio-Águas para falar disso?
O SR. ANTONIO CORREIA – Sim, sim, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí foi o conhecimento que a Rio-Águas tem de cada área.
O SR. ANTONIO CORREIA – Cada local.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E não a existência do mapa.
O SR. ANTONIO CORREIA – Não. Ainda não. Provavelmente, até vai acabar surgindo, quer dizer, se já
não tem. Eles devem estar fazendo isso. Porque isso é uma tendência natural. Quer dizer, o próprio
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Plano Diretor é o grande momento de poder juntar essas informações e sistematizar isso através de
mapas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, sim, sim. A secretária ia querer falar e eu interrompi,
perdão.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Era só justamente para pontuar nesse sentido... é... da
questão do planejamento futuro. Mas é justamente essa a tônica. A gente, quando instrui a Cidade
com um caminho a trilhar, infelizmente, Vereadora, a população nem sempre respeita a nossa
fiscalização. Eu tenho processos que passaram pela minha mão com 60 autos de infração. Então,
dentro dessa tônica, a ideia...
Eu estou tentando cruzar os dados com a Fazenda, para que a gente chegue ao requerente que
efetivamente cometeu o ilícito, porque eu vou lá, embargo, eles retiram o embargo, amassam-no na
nossa cara e jogam no chão.
Isso é um foco para outro momento dentro da Secretaria. Como nós nos reestruturarmos, inclusive
com legislação que nos dê suporte, para exercer o Poder de Polícia, né? Porque não é possível: você
embarga a obra, multa, vai lá e notifica várias vezes e ele simplesmente ignora a nossa presença.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Isso é uma realidade, mas também é uma realidade que não
existe um plano habitacional para as pessoas de baixa renda. Esse é o grande problema. As pessoas
não têm onde morar, esse é o grande problema.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa lei que está vindo para Casa, a senhora disse que é uma
lei de incentivo à construção civil e habitação social.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já pegando o gancho da pergunta da nobre Vereadora
Teresa Bergher, a parte de habitação social está nessa lei com qual objetivo?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – É... Alterando o afastamento entre as edificações e, no que
tange ao incentivo à construção, o formato que eu encontrei lá de grupamento de áreas privativas na
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Barra da Tijuca, por exemplo, que barateia para o munícipe o valor da terra legalizada. Eu achei que
seria muito pertinente e levei isso ao grupo de planejamento – e eles gostaram dessa sugestão, e que
pudéssemos expandir isso para outras áreas da Cidade. Claro, dentro de coeficiente de adensamento,
da viabilidade, mas para terrenos pequenos. A gente não está falando de um terreno grande, mas
tentar outra solução a um loteamento formal, que tem um custo muito alto, ou seja, uma doação,
todas as bases...
Assim, mesmo o Ministério Público, o Marcos Leal, com quem a gente lida várias vezes, ele... A gente
discutia muito essa angústia.
Lá em Porto Alegre, por exemplo, tem a formalização de outro tipo de loteamento – mesmo em área
de encosta, fossa e filtro – autorizado pela Prefeitura, pelo órgão, pela concessionária do local. Então,
o que a gente tem discutido é como nós precisamos lançar mão de soluções que barateiem para
trazer a população para a formalidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – “OK”. Deixe-me voltar, porque a gente já está chegando à
fase final do nosso tempo aqui – para eu tentar organizar as ideias e os dados. Quantos servidores
têm na SMU hoje?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Em torno de 500.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde. Registrar a presença do nobre Vereador Dr.
Jairinho, Líder do Governo, na nossa CPI.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – São entre 450 e 500.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São entre 450 e 500? Padrão de grandeza...
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Por que eu não estou sendo assertiva? Porque eu tive,
pelo menos, 40 solicitações de aposentadoria nesses últimos dias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É mesmo? Caramba. Essa era uma pergunta: existe previsão
de aposentadoria da SMU, principalmente da questão de técnicos, aqueles de nível superior?
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A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Sim, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desses 450 a 500, quantos são técnicos de nível superior?
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – São em torno de 300 técnicos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A grande maioria neste caso.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – É, a maioria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque é o perfil da Secretaria...
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Tem 120 administrativos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como é que eles estão distribuídos nessa questão das
funções de licenciamento, fiscalização e planejamento? Obviamente, os que estão lá na
Coordenadoria ou na SubSMU, nessas coordenadorias específicas.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Em torno de 60% estão no licenciamento e 40% estão no
planejamento. Não posso ser assertiva assim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De 60% no licenciamento e fiscalização.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Isso, e fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São 40% no planejamento.
A gente pode, depois, mandar um ofício. São 70% e 30%. São setenta, trinta.
“Tá”, basicamente setenta, trinta.
Vocês acham essa divisão razoável? É isso mesmo? Precisava de mais gente para o planejamento?
Vamos lá. Precisava de mais gente. Entendemos. Mas é uma divisão que tem a ver com a demanda
que a Secretaria tem? Ou ela é uma “Escolha de Sofia”? Por que não tem outro jeito? Como é que é
isso?
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O SR. ANTONIO CORREIA – Existe uma questão também... Quer dizer, as pessoas acabam se
identificando mais com uma área ou outra, né? A fiscalização é um tipo de trabalho bem diferente da
área de planejamento. O profissional, pelo perfil dele, acaba se encaixando numa ou noutra área.
Então, isso é uma coisa que acabou acontecendo. Mas existe realmente uma situação. Eu estou
completando 30 anos. As minhas colegas que entraram comigo já saíram.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando foi o último concurso para a SMU? Ou o último do
qual vocês fizeram uso para trazer técnicos? Se vocês me disserem que nem lembram... Faz 12, 13
anos?
O SR. ANTONIO CORREIA – Meu concurso foi de 1988.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Jairinho, Jairinho, esse teu Governo tem que arrumar para
fazer concurso, cara. Está “brabo” o negócio, rapaz.
Vamos lá.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – E aí, Vereador, assim, o que eu ia completar é, dentro
dessa tônica das mudanças. A Lei da Reurb, que nós já havíamos comentado, traz a ideia de que nós
vamos ter que criar outra estrutura, e aí, sim, pensar nessa nova redistribuição.
Eu, óbvio, cheguei à SMU há pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, claro.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Com o status quo e isso que Antônio falou, se
normalmente os técnicos têm essa questão de se sentir nessa relação de pertencimento...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Uns se identificam mais com o planejamento, outros com
licenciamento, até mesmo por questão da moradia, né, do local de residência. É assim que vai se
distribuindo.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estamos chegando ao final.
Eu vi que vocês trouxeram mais um material. Tem algum assunto que vocês acham que é
importante, que, por acaso, não teve pergunta, ou que vocês acham que deveria, que valeria a pena
falar...
Eu vou fazer a pergunta desse ponto de vista: há alguma política pública da Prefeitura, na área da
SMU, que tenha impacto sobre a questão das chuvas fortes, sobre a qual a gente não conversou aqui,
que os senhores e as senhoras gostariam de apresentar? Alguma coisa que, por acaso, possa ter
passado despercebida pelas nossas perguntas aqui agora? Há algum projeto da Secretaria, que
achem que é fundamental, que tenha alguma relação com esse ponto dos deslizamentos ou dos
alagamentos, da expansão da Cidade?
Vereador Cinco? Vereadora Teresa? Alguma coisa? Vereador Jairinho gostaria de fazer uso da
palavra para perguntar alguma coisa?
Eu queria, então, agradecer e deixar o microfone aberto.
A SRA. SECRETÁRIA FERNANDA TEJADA – Não, eu só queria agradecer a vocês pela postura, pela
atitude ao longo do caminho. É assim que a Cidade do Rio cresce para o povo – pensando por ela e
pelos que moram nela.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Queria agradecer e dizer que a gente está aqui, inclusive,
para pensar e ajudar a pensar em como a Cidade deve crescer considerando hoje a questão dos
eventos climáticos extremos, das chuvas que se tornarão cada vez mais intensas, cada vez mais
frequentes. A Cidade do Rio de Janeiro precisa pensar esse elemento no seu conjunto do
planejamento, para que a gente possa evitar novas mortes, novas tragédias.
Já que as chuvas, a gente não tem como evitar, a gente precisa evitar a tragédia que é socioambiental
e que, portanto, para prevenir, precisa de política pública.
Queria muito agradecer a presença de vocês.
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Uma cópia do relatório, em formato digital ou impressa, será entregue.
Nós estamos chegando ao final da CPI. Depois da Sessão de hoje tem a Sessão do dia 3; a do dia 10 e
do dia 17, nós vamos votar o relatório final. Aí, depois, a gente encaminha, porque haverá certamente
uma série recomendações à Prefeitura, várias recomendações também à Secretaria da senhora, hoje
ocupada. E, além disso, toda uma análise que a gente faz a partir do que foi possível investigar nessa
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Aproveitando para registrar e agradecer a presença da nobre Vereadora Fátima da Solidariedade.
Muito obrigado pela sua presença. Se a senhora quiser fazer alguma pergunta depois, tranquilo. O
microfone está aberto.
Secretária, muito obrigado por ter vindo.
Antônio, muito obrigado por ter vindo.
Mais uma vez, obrigado pela participação no GT. Foi, né? O pessoal aqui já elogiou, inclusive, a sua
trajetória. Muito obrigado.
Uma pausa de cinco minutos, só para que a gente possa trocar aqui e chamar o Secretário Sebastião
Bruno novamente à Mesa.
Então, suspensa por cinco minutos a Audiência.
(Suspende-se a Audiência às 14h29 e reabre-se às 14h34)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está reaberta a Audiência.
Para a segunda parte da nossa Sessão, mais uma vez, teremos em continuidade da última Sessão o
Senhor Sebastião Bruno, que é Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, agradecendo
muitíssimo a sua disponibilidade de vir aqui por duas vezes, em duas semanas seguidas.
E estão aqui presentes o Senhor Ernesto Mejido, Presidente da Geo-Rio; o Senhor Igor Silveira,
assessor da SMIH; e o Senhor Ricardo Neiva d’Orsi, Diretor de Projetos da Fundação Geo-Rio.
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Agradecendo a presença de todos, vamos dar início, então, a esta parte da nossa Sessão.
Como sempre, Vereador Renato Cinco, Vereadora Teresa Bergher e já registrando a presença da
nobre Vereadora Fátima da Solidariedade. Se quiserem fazer uso da palavra, alguma pergunta,
alguma colocação, basta sinalizar. O microfone está franqueado.
Secretário, do ponto de vista da política de habitação, que eu acho que é o tema. Nós ficamos muito
na questão das obras emergenciais na última Sessão.
E, portanto, hoje, mais centrado na questão da política de habitação, qual é o método para avaliar a
existência de riscos associados a deslizamentos e inundações? Existe mapa de risco atualizado? E, aí,
obviamente a presença da Geo-Rio também. Existe mapa de riscos atualizado?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Boa tarde, Vereador Tarcísio Motta. Boa tarde a todos.
Existe, sim, não só o mapa de risco. A Geo-Rio tem também através de contratos de manutenção de
obras de arte, de geotecnia. A gente chama de intervenções urgentes e pontuais, que são feitas
através do monitoramento da manutenção dessas obras por esses contratos. A gente faz avaliações
constantes das áreas que a gente entende, pelo mapa de risco, que precisam de maiores pontos de
atenção.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E tem algum mapa de risco do ponto de vista de inundação?
Que é da Geo-Rio deslizamentos e escorregamentos – a questão das encostas... Mas e do ponto de
vista de inundação? Existe algum mapa de risco? Algum mapa das inundações?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha, eu não posso responder sobre esse tema, porque a
Rio-Águas, que é quem trata dessa matéria, ela não está na minha secretaria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, por exemplo, a política de habitação ou de
infraestrutura, as obras de infraestrutura, elas consideram? Tem algum estudo que a Secretaria leve
em conta para tomar a decisão da realização ou de determinado projeto de habitação ou de
determinado projeto de infraestrutura?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, claro. A gente sabe, por levantamentos sistemáticos,
sistêmicos, ao longo dos últimos anos, que a gente tem ainda cerca de 10 mil famílias morando em
calhas de rios. Em áreas de risco geotécnico alguma coisa em torno de 17 mil famílias morando em
alto risco, e que a gente faz um acompanhamento.
Na medida em que há a necessidade de fazer o reassentamento, a realocação dessas famílias, a
gente vai buscando as soluções.
Hoje, o que ocorre no Brasil é que a gente, eu já falei isso da outra vez, só para deixar bem registrado,
que a gente está carente de um programa nacional como era o “Minha casa, minha vida” – de um
programa nacional de habitação popular que vai dar suporte a prefeituras e estados no Brasil,
buscando minimizar, mitigando esses efeitos. Essas famílias precisam morar dignamente, morar em
áreas formais, morar em condomínios, em lugares fora de áreas de risco.
Nós estamos carentes de um programa, uma política nacional de habitação. E, hoje, infelizmente,
desde 2016 até 2019, o Rio de Janeiro não conseguiu que o Governo Federal contratasse nenhuma
unidade habitacional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ainda... Isso é verdade, acho que há até um momento
em que a gente vai discutir... Eu vou tentar fazer perguntas sobre isso aqui, se houver tempo. Mas o
senhor dá esse dado que há um levantamento de 17 mil famílias, cerca de 17 mil famílias que moram
em área de risco geotécnico, de risco de deslizamento de encostas, etc., e 10 mil famílias em calhas
de rio.
Esse levantamento é um levantamento da Rio-Águas? Porque a gente estava aqui agora, o senhor
até viu parte da entrevista com a Secretária de Urbanismo, ela disse: “Olha, não há um mapa
organizado da questão das áreas de risco e inundações. A Rio-Águas tem esse conhecimento, mas
não tem isso sistematizado.
A gente está tentando entender como é o planejamento e como é que as obras de infraestrutura e
habitação, ou mesmo de urbanismo da cidade consideram essa questão das inundações. Como é
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isso? Qual é o levantamento? Qual é o estudo? Se o dado é esse, como esse dado foi construído, o
específico para inundações?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Na realidade, o que acontece na Cidade do Rio de Janeiro são
ocupações desordenadas, invasões, ora orquestradas pelo tráfico, ora orquestradas pela milícia, que
dificultam muito a gente mitigar e eliminar esses riscos todos, principalmente nas áreas de calhas de
rios, muito mais ainda nas calhas de rios do que em áreas de geotecnia.
Então, a gente tem hoje muita dificuldade de ter um planejamento fechado, amarrado, porque as
ocupações são sistemáticas, são sistematizadas, são sistêmicas. A gente tem ocupações acontecendo
na Cidade do Rio diuturnamente, todos os dias. Nós temos lá um setor ligado a mim e outro setor
ligado à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, dentro dos quais a gente procura,
através de decisões judiciais, vistorias técnicas, buscar coibir, eliminar, ou tirar e reassentar essas
famílias.
Mas hoje, o que há na Cidade do Rio – e é importante que se diga que o Poder Público tem muita
dificuldade – é que a gente vive uma cidade com regiões conflagradas pelo tráfico, ou pela milícia, e
muitas vezes a gente tem muita dificuldade de fazer. Nós temos hoje, na Cidade do Rio, diversas
ações, diversas incursões, diversos levantamentos, cadastramentos para reassentamento de famílias
nessas situações, nas diversas áreas, nas diversas regiões da cidade – nas Áreas de Planejamento
AP-4, AP-5, AP-3, principalmente nas regiões mais pobres da cidade.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Registro a presença da Vereadora Rosa Fernandes, também
membro titular desta comissão.
Eu queria entender melhor o que significa que uma habitação está na calha do rio. Objetivamente, o
que significa isso? Qual é o critério para dizer que uma habitação está construída na calha do rio?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – São famílias que acabam vindo a ocupar as calhas de rio, em
áreas não edificantes, e que a gente precisa ter condição de tirá-las, ou para um reassentamento em
unidades de habitação de interesse social, ou para o aluguel social, ou até para abrigos.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas o que é calha do rio, para eu entender? São cinco metros de
distância da margem do rio? São 10 metros? Qual é o critério técnico para definir isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Dependendo do canal. Não, não é isso, não. Dependendo do
canal, nós temos o que é considerado faixa não edificante. Depende de cada rio. Isso! É a FNA – Faixas
non aedificandi.
Dependendo do rio, pode ser a 15 metros, mas pode ir até 30, em função da bacia de contribuição e
da contribuição daquele canal para aquela região.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Eu estou perguntando isso porque, às vezes, eu acho que há uma
visão diferenciada quando a habitação é popular e quando a habitação é de classe média ou dos ricos.
Eu sou morador da Grande Tijuca minha vida inteira, sou da Tijuca há muitos anos. Tem o rio, do qual
já fui vizinho várias vezes em diferentes endereços da Tijuca, que é o Rio Trapicheiros. Uma parte
considerável dos edifícios da Rua Clóvis Beviláqua e da Rua Desembargador Isidro fazem fundos com
o Rio Trapicheiros. Eu já morei num prédio em que a parede do nosso edifício era continuação da
margem do rio. Não tinha nem um centímetro de afastamento entre a estrutura do prédio em que eu
habitava e o rio. Eu já morei na General Roca e era comum eu ficar impedido de voltar para casa – eu
morava no nº 490 da General Roca –, porque o Rio Trapicheiros, quando atravessa a General Roca
por baixo do asfalto... Já vi a água ali subir a mais de um metro e meio de altura, dependendo da
quantidade de chuvas, inundando várias casas, várias construções da cidade regular.
Queria ver até se o Vereador Tarcísio me ajuda a esclarecer. Nessa linha também, eu acho que há
uma visão diferenciada em relação às encostas, ao risco. A gente costuma dizer nos movimentos
sociais que aqui no Rio de Janeiro, quando o risco atinge o rico, remove-se o risco. Quando o risco
atinge o pobre, remove-se o pobre. Então, o exemplo que eu dei foi o da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Inclusive, comentei na primeira vez que vocês estiveram aqui na CPI sobre a casa da minha colega de
turma no primeiro ano de faculdade. A casa dela, em um edifício na Lagoa, foi atingida por uma pedra
gigantesca, que destruiu o apartamento. Por sorte, ninguém da família dela foi atingido. Os
moradores daquele prédio não foram removidos. O prédio não foi retirado do caminho das pedras da
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Encosta da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi feita uma obra. Aí, houve o argumento de que essas obras
são feitas pelos condomínios, são bancadas pelos condomínios, e não pelo Poder Público.
Eu não lembro se a gente chegou a encaminhar o pedido de informação a respeito de quem financia
as obras que contêm as encostas da Lagoa Rodrigo de Freitas, porque eu queria confirmar. Se a
Prefeitura vem aqui na CPI e diz : “Ah, não, mas ali não é gasto público; é gasto privado.”... Eu queria as
comprovações de quais obras já foram feitas para conter as encostas da Lagoa Rodrigo de Freitas,
quais obras foram feitas ali pelo Poder Público e quais foram pagas pelos condomínios, como foi dito
aqui.
Eu acho que quando há o risco – fiquei muito preocupado quando o Prefeito divulgou o plano
estratégico da Cidade do Rio, em que ele falava, se não me engano, em 17 mil famílias que teriam que
ser removidas de área de risco... Eu queria entender melhor... Mas precisa remover mesmo, ou a
disposição para gastar dinheiro e remover o risco dos pobres continua sendo, como exemplo da
História do Rio de Janeiro, essa visão: remove o risco que atinge o rico, e remove o pobre quando o
risco atinge o pobre? Muitas vezes, a gente viu no Rio de Janeiro o pobre ser removido e, depois, a
moradia dele ser substituída pela do rico, não é?
O Poder Público ajudar na especulação imobiliária, fazendo processo de remoção de famílias pobres,
isso também é História do Rio de Janeiro. Recentemente, na gestão de Eduardo Paes, um dos
exemplos mais grotescos que aconteceu foi a Vila Recreio II, que foi removida a pretexto da
construção do Túnel da Grota, do BRT (Bus Rapid Transit) naquela área, mas os escombros da
comunidade estão lá até hoje. Nada atingiu a comunidade; nenhuma obra atingiu a comunidade.
A única coisa que atingiu a comunidade foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, a
Guarda Municipal, os órgãos do Município que foram lá violentar aquelas famílias, aquelas pessoas, e
removeram todos para moradias distantes, desobedecendo à lei. Não fizeram audiência pública, não
ouviram a comunidade, desobedeceram à lei ao remover as pessoas da comunidade – mas a via
expressa passa do lado. Essa é uma questão importante que a gente precisa debater.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Queria fazer só uma observação em cima da sua fala. A
Prefeitura tem um contrato, vários contratos que são do Programa de Aceleração do Crescimento 1
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(PAC1) ainda, para obras de contenções de encostas. É o PAC das Encostas. Esse PAC de Encostas
contava com R$ 350 milhões. Faltam R$ 90 milhões, que ainda estão em Brasília sendo analisados,
para que a gente possa – já há licitação feita sendo analisada pela Caixa Econômica Federal e pelo
hoje Ministério do Desenvolvimento Regional para a liberação desses contratos – prosseguir com
esse programa e terminar.
No início desse programa, quando foram implementando essas obras, 25 mil famílias iriam sair. A
gente, revendo os projetos, revendo o conceito dos projetos, viu que há duas formas de eliminar o
risco: ou você retira as famílias do risco, ou você faz a obra para garantir que não tenha mais risco e
mantém as famílias lá. Então, 10 mil famílias foram mantidas nessas áreas que tiveram o risco
mitigado pelas obras. Não foram retiradas, não foram removidas ou reassentadas. Pelo contrário,
ouvimos as demandas, ouvimos as necessidades, fomos vistoriar com a lógica de que se havia
condição de fazer uma obra e garantir que as famílias pudessem morar sem o risco – e assim foi
feito.
Assim mesmo, nós ainda temos 17 mil. Eram 24 mil. Ainda temos 17mil famílias morando em alto
risco. Com esses contratos chegando, muitos deles são dessas áreas, o trabalho será o mesmo.
Vamos tentar mitigar para reassentar o mínimo, porque a gente entende que se a gente tem
condição de mantê-los ali e tirar o risco, estamos garantido o direito de moradia, o direito de convívio
– as relações pessoais e interpessoais ficam garantidas e temos o efeito menor no reassentamento
dessas famílias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E isso tem a ver com encosta, e não com alagamento, que é
essa questão.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Com encosta, é onde eu respondo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É a política de habitação. O senhor responde também para
casos...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Respondo. Aí, eu vou explicar. Na questão, quando a gente
vai implementar uma obra, principalmente uma obra de infraestrutura completa, que demanda
urbanização completa, água, esgoto, drenagem, pavimentação e iluminação, unidades habitacionais, a
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ideia é exatamente esta: cadastrar e reassentar, ali mesmo, essas famílias que estão em risco,
garantindo que o risco de inundação não vá trazer um dano maior. Mas, como eu falei no início, esse
é um trabalho árduo e muito difícil, porque você consegue mitigar o risco de 100 famílias e, em um
mês, há uma reocupação de 200 ou 300 famílias. É uma coisa impressionante!
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Mas as famílias de classe média, que compraram seus
apartamentos vendidos pelo mercado imobiliário, vão poder continuar morando dentro da calha do
rio. Os moradores da Tijuca vão poder continuar morando dentro da calha do Rio Trapicheiros. Eles
moram dentro da calha do Rio Trapicheiros. Eu já morei dentro da calha do Rio Trapicheiros. Vão
continuar morando dentro da calha do Rio Trapicheiros.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nesse caso...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Uma pergunta mais objetiva: quantos por cento dessas 17 mil
famílias que vocês querem remover são famílias que moram em bairros formais, em casas formais
da Cidade do Rio?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não. Nós não queremos remover. A gente está dizendo que,
nesse caso, são famílias em alto risco geotécnico, e não de inundação.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Sim. Certo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nós não queremos remover 17 mil; nós queremos fazer
obras para mitigar os riscos para que a gente possa manter o máximo de famílias morando nessas
residências. Agora, o que a gente não consegue é fazer uma obra dessas e manter todo mundo. Você
tem que tirar alguém.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Quantas mansões no Alto da Boa Vista, que estão em área
irregular, estão previstas para serem removidas em função de risco geotécnico? Na Fonte da
Saudade, quantas daquelas construções irregulares?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Elas não estão no mapa de risco. Não estão.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Aquelas habitações, apartamentos de R$ 2 milhões ou R$ 3
milhões, que não tem certidão de habite-se, que não tem nenhum certificado para ser ocupado, a
Prefeitura pretende remover?
Algum imóvel em cima do Túnel Rebouças, naquela área nobre ali do Jardim Botânico... Lá também
há construções sem habite-se, sem autorização. A Prefeitura pretende remover alguma?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha, esse assunto fica mais afeto à área da Fernanda
Tejada, que acabou de fazer seu depoimento. Mas...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A gente sabe que não vai, não é?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, o que eu quero deixar registrado é que essas famílias
não estão no mapa de alto risco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Achei que a Vereadora Rosa iria fazer pergunta, mas deixa
eu fazer uma outra pergunta.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Secretário, já que nós estamos falando em inundações, eu
gostaria de saber se o canal da Rua Barcelona, em Cachambi, segundo os moradores, apesar dos
apelos à Prefeitura, nunca foi dragado. Ele tinha uma profundidade de aproximadamente dois metros
e, atualmente, está reduzido a menos de meio metro. Todas as vezes que chove, os alagamentos, já
que estamos falando em alagamentos, afetam praticamente a comunidade toda. É um problema
antigo, mas que aumenta a cada dia. Se você tem um canal com dois metros de profundidade,
reduzido a menos de meio metro, imagine o que acontece todas as vezes que nós temos chuvas mais
fortes! Há alguma previsão? O senhor tem conhecimento dessa questão?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só um segundo, porque depois eu esqueço e, depois, o
vereador vai embora e eu cometo a gafe! Registro e agradeço a presença do nobre Vereador Paulo
Pinheiro e do nobre Vereador Rafael Aloisio Freitas.
Secretário, por favor.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Conhecimento a gente tem. Só que eu vou levar o pleito
para o Presidente da Rio-Águas, que é o nosso Pedro Ferrer, e levar para que ele ponha na
programação de dragagem, porque a Rio-Águas não é, não afeta à minha Secretaria.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é, mas já imaginou um rio que nunca foi dragado,
segundo os moradores? Um canal.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha, eu não tenho esse conhecimento de que nunca foi
dragado. Mas a Rio-Águas, hoje, nessa gestão, há dois anos e nove meses, é pendurada na Secretaria
de Conservação. Ela não está ligada à minha Secretaria. Agora, eu vou levar a sua fala para o Pedro,
porque ele está preparando o plano de... inclusive, no plano que a gente comentou aqui na última
reunião, é o plano... vir para o Plano Verão, e colocar na macrodrenagem a dragagem do Rio.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – E ainda falando também em áreas de risco, nós temos
falado muito na Niemeyer, e na semana passada, ou semana retrasada, estiveram moradores aqui da
Niemeyer, e eu recebi um WhatsApp até de uma moradora, que me relatava o seguinte: várias casas
junto ao local onde ela reside foram condenadas. A casa onde ela mora não foi. Mas foi condenado o
muro. Então, ela está vivendo um drama, achando que aquele muro, a qualquer momento, vai
desabar e vai trazer riscos sérios, inclusive, para a família dela.
A pergunta é a seguinte: ela diz que, para reformar o muro, seriam necessários R$ 15.000,00, que
ela, absolutamente, não dispõe desta quantia. Então, eu gostaria que o senhor aqui, na presença dos
colegas vereadores, do Presidente da CPI, o senhor nos dissesse se esses muros – porque eu acredito
que seja mais de um. Eu recebi uma reclamação, mas possivelmente tem outros – serão refeitos pela
Prefeitura?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – São 43 famílias que moram numa área de altíssimo risco ali
no Vidigal. É chamada Rua Toja Martinez. Na última reunião, eu também comentei isso. Nós vamos
reassentar as famílias que precisam ser reassentadas para que a gente recupere a calha daquela
região, a calha de drenagem. As famílias estão em cima dessa calha. Há risco muito alto, altíssimo e,
se ela estiver dentro das famílias que ficarão, a gente vai recuperar o muro dela, sim, como eu já
tinha lhe prometido lá fora.
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Tem aqui o nosso compromisso de que o muro dela, se for o caso dela ficar, dela não estar dentro
das famílias que precisarão ir para o aluguel social, ela vai ter o muro recuperado, assim como a
calha de drenagem.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Ok. Eu estou satisfeita com a resposta, até porque vou
transmiti-la, mas ela me garante que a casa onde ela reside não está condenada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ótimo, porque assim a gente pode atendê-la.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria, primeiramente, cumprimentar a Mesa e dizer,
registrar algumas coisas que eu acho que são importantes, até para o futuro. Eu não sei, mas a
grande maioria das pessoas que estão aqui são técnicos de carreira, independentes de governo. Eu
sinto falta de uma série de coisas. A gente vê que não existe uma política habitacional, como não
existe uma política de governo, mas isso é geral. A cada governo que passa, a gente percebe que são
ações pontuais, dirigidas, e não existe uma análise, uma avaliação.
E eu queria, sabe, Tarcísio, dizer da importância dessa CPI mais uma vez. Essa é uma CPI diferenciada
das outras e, por isso, eu gosto tanto de participar, porque é uma CPI que pode ser propositiva. Ela
pode ser a base dos futuros governos. A gente pode apresentar um documento desses pontos
recorrentes daquilo que precisa ser analisado na cidade como um todo. Assim como Bruno falou
sobre a área de faixa não edificante, essa mudança deve ter uns 15 a 20 anos mais ou menos, eu
acho que a Agência Nacional de Águas fez a mudança dessa metragem, só que cada cidade tem uma
realidade. Se você for para o interior, essa faixa é inviável. Aquelas áreas ali de Paty, que o rio passa
por dentro da cidade, são faixas de seis, oito metros, não mais do que isso. Então, eu acho que a
Cidade do Rio de Janeiro não apresenta proposta para nada. Também não apresenta proposta para
sua realidade até das faixas não edificantes.
Por outro lado, pegando a fala do Renato Cinco, que ele fala que o pobre é retirado e o rico é
preservado, existe uma coisa que era um protocolo, e eu acredito que continue sendo, apesar de não
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estar tão próxima das informações do governo, é que mesmo áreas particulares em encostas,
quando havia risco e o proprietário não tinha condições de arcar com essa despesa, essa despesa era
repassada para o Município a partir de uma declaração do proprietário e abertura de um processo
junto à Prefeitura.
Acredito que isso continue acontecendo. Mas isso também não é um protocolo que a gente
estabeleça critérios – entendeu? –, que tenha essas coisas amarradas. Não adianta a gente só bater.
Eu acho que é fundamental que a gente proponha. Não mais, talvez, para esse governo, mas,
certamente, para o próximo governo, que essa CPI seja utilizada...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Sebastião ficou com vontade de falar: “Não, o próximo
mandato desse governo”...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, por eu não acreditar, eu não fiz essa referência.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, mas ele pensou aqui em voz alta.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ele pensou só, mas, assim, ele pode ir para o próximo
governo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero dizer que foi ele que pensou.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Ele, porque é funcionário de carreira, como todos que estão
aqui. Então, eles podem ir para o próximo governo. É por isso até que eu estou falando isso, porque,
independentemente de qualquer coisa, são técnicos que têm conhecimento de causa, que têm
história, que estão aqui na Prefeitura há muito mais tempo do que a gente. Enfim, eu acho que a
gente tem que propor. E, ao término dessa CPI, eu acho que tem que sair um documento com
propostas de política habitacional, política da cidade.
A faixa não edificante, qual é a faixa ideal para nós? Eu não sei. Mas alguém tem estudar. Quem é que
vai estudar? São vocês. O que a gente vai fazer com as encostas? Tem áreas de encostas que, em vez
de a gente deixar abandonada por uma legislação que não atende, deixa, mesmo que seja o rico, que
ele queira construir e preserve aquelas áreas, entendeu? Eu acho que a gente precisa diminuir um
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pouco a hipocrisia e aumentar um pouco mais a responsabilidade, tanto nossa quanto do governo,
porque eu acho que a gente tem... é corresponsável, à medida que a gente não cobra tanto, e é por
isso que eu sou apaixonada por essa CPI.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Rosa.
Hoje, a gente estava começando a conversar, inclusive, sobre isso, sobre o tipo de... lá como
Presidente, inclusive, conversando com a assessoria do Cinco, que é o relator, sobre a construção do
relatório, e a gente, depois, vai apresentar uma proposta até para vocês poderem ver o que podem
contribuir. Tem muita coisa nesse tipo de proposição sem sombra de dúvida.
Deixa eu fazer uma série de perguntas sobre a questão do aluguel social, que tem a ver com a
política habitacional, infelizmente, inclusive, o próprio secretário falou: “É o instrumento que resta à
Prefeitura como política habitacional”, mas antes disso, quero registrar e agradecer a presença do
Carlos Siqueira, Subsecretário Técnico e Operacional da SMIH.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E do Sebastião... do Tiãozinho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, o Tiãozinho, eu já tinha registrado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Já estava aí?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele estava antes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Saiu e voltou?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele foi e voltou. Está sempre atento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria fazer uma pergunta antes de você entrar no
aluguel social. Nesse governo, quantas habitações populares foram construídas?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Pela Prefeitura, menos de 300, porque entendemos que a
gente precisa de uma política nacional de habitação. As prefeituras e estados, eles vêm a reboque de
uma política nacional. A Prefeitura do Rio, ainda na gestão Cesar Maia, só para ilustrar o que a gente
está falando, não só a Prefeitura do Rio, mas as prefeituras e estados construíam unidades
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habitacionais e, por ser uma obrigação, habitação de interesse social, uma obrigação federal, o que o
Governo Federal fazia? Remunerava estados e municípios. Aquela remuneração, na época, era 23 mil
por unidade.
Então, a cada unidade construída, o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal,
remunerava estados e municípios que faziam as suas lições de casa, para reassentamento, para
construção de unidades habitacionais na área de especial interesse social. Ocorre que essa conta
começou a ficar defasada. A inflação acontecia, os anos foram passando e as unidades, naquela
época, ainda no Governo Cesar Maia, e eu digo isso porque fiz 15 mil unidades habitacionais no
Governo Cesar Maia por recursos próprios, e, depois, era repassado esse recurso para que a gente
pudesse fazer mais. E, aí, já citava lá o orçamento em torno de 35 a 40 mil por unidade e só se
remunerava 23.
Essa conta desequilibrou. Em todo o Brasil, parou-se de fazer unidades para reassentamento de
famílias. O que houve de lá para cá, então, foi que o Governo Federal, preocupado com essa situação,
elaborou um programa nacional que atende a todos, mas, principalmente, especial interesse social,
que é o Minha Casa, Minha Vida na faixa 1. Em 2010, foi lançado o programa com muito sucesso, ele
veio muito bem até 2016, mas, depois de 2016, quando a Presidente Dilma foi deposta, esse
programa caiu no descaso, no descrédito.
Hoje, nós estamos com três mil unidades assinadas desde dezembro do ano passado, com o antigo
Ministro Baldy, então Ministro das Cidades, com a presença do Presidente da Câmara, Deputado
Federal Rodrigo Maia, no Palácio, foi assinado 3.000 unidades. O Estado participou, tinha também
algumas unidades, em torno de 1.500. O Rio de Janeiro concorreu com 3.000, e, na semana passada,
o Secretário Nacional de Habitação me ligou dizendo foram 17.000 unidades no Brasil todo e ele
cancelou esses contratos. Todos foram revogados. Mas que o Rio de Janeiro não se preocupasse, não,
porque eles estavam vendo um jeito – olha só –, que eles estavam vendo um jeito de...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Deixar de fora?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – De incluir, colocar, fazer contrato novo, porque, para sorte
do Rio de Janeiro, nós enquadramos essas unidades em calamidade pública. A calamidade pública é a
prioridade do Governo Federal também. Deveria? Claro.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu vou dizer para você o que eu penso.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, sim. Só para concluir, só para colaborar com o que você
está falando. E, aí, nós ficamos atônitos. Marcamos uma viagem, foi quando eu estava até convocado
para a CPI dos túneis e mandei um recado, a informação de que precisava viajar com o Prefeito,
estava a agenda definida lá com o ministro e o ministro cancelou essa agenda, e a gente acabou não
viajando.
Mas, precisava contar a vocês as dificuldades que a gente tem. As prefeituras sozinhas não
conseguem, não têm fôlego para gerir uma política de habitação de interesse social. Mas, o Prefeito
Marcelo Crivella, para o ano que vem, nós estamos... vamos apresentar, desculpe, eu estou sendo um
pouquinho longo, mas é importante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sem problemas.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Nós vamos apresentar na Lei Orçamentária Anual (LOA), na
nossa proposta orçamentária, em torno de 1.000 unidades habitacionais para serem construídas com
recursos próprios. Exatamente para que a gente tenha um plano de reassentamento...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Semana passada, o senhor falou 2.000. Caiu 1.000?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não, é a proposta mínima, né? A gente quer chegar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A 2.000.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A 2.000. Mas, como proposta mínima, de 1.000 a 2.000. Mas
por que isso? Porque a gente precisa de habitação de interesse social exatamente para que a gente
tenha capacidade, não só de ter um aluguel social, ou desenvolvimento social, ofertar o abrigo, ou
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um outro equipamento que possa acolher, mas também, não só o aluguel social, e também unidades
para reassentamento.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Posso só, para fechar?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Fazer parte do nosso relatório.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para avisar, para todo mundo incluir para mim, o
Secretário, hoje, tem um horário mais limitado. A ideia é de que a gente conseguisse fechar às 15h30.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Tem nada. A gente desmarca os compromissos dele todos.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha que eu posso ser exonerado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai, Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Poxa, eu ia gostar tanto, Bruno.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha que eu posso ser exonerado.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu ia gostar tanto, Bruno. Ia tirar você desse governo. Olha
só, política habitacional, na minha concepção, e a gente parte, rapidamente, para falar das
construções, é a primeira coisa que vem na cabeça. Eu tenho coisas que me incomodam mais do que
a construção dos apartamentos e das casas: é a falta de fiscalização e a falta de continuidade da
titularidade daqueles que recebem.
Ou seja, os locais escolhidos para essas construções, eu questiono; a qualidade dessas construções,
que dariam dignidade às pessoas, eu questiono; a esperteza de grupos, seja de grupos de poderes
paralelos, seja de grupos de pessoas que se profissionalizam isso, e tomam, e oferecem para
comprar esses imóveis, e as pessoas terminavam voltando para a condição anterior, faz com que a
gente enxugue gelo na maioria das vezes. Eu não sei se isso é uma verdade, mas é uma observação.
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Eu não sei se é dessa forma exata, mas eu acho que, quando se fala de política habitacional, a gente
precisa levar em consideração essas coisas.
Tem que ter um prazo, essas pessoas precisam ser donas daquilo a partir de um período. Tem que
ter a fiscalização de que não estão tomando dessas pessoas aquilo que elas conseguiram, que não
está tendo a comercialização desses imóveis de uma forma ilegal; que a qualidade, que, também, as
pessoas morarem como... Eu vi vários – Costa Barros tinha alguns exemplos disso – imóveis que não
dão para você morar, é melhor você estar num outro espaço, num abrigo qualquer, porque o risco, a
qualidade, a indignidade não atrai as pessoas a permanecerem.
A localização, essa história de mandar o povo lá para dentro de áreas que não têm nada, que você
não tem acesso a nada, não tem emprego, não tem a vizinhança, não tem escola, não tem opções, faz
com que as pessoas abandonem também. Ela não vai deixar de trabalhar, porque ela ganhou um
imóvel, porque ela precisa sobreviver no dia a dia dela. Então, ela termina fazendo uma opção que, a
nosso ver, seria uma opção ruim, mas também morar em determinados lugares. Não sei se é tão
ruim assim. Então, acho que essas questões precisam ser levadas em conta.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Eu queria fazer uma observação na sua fala perfeita. Mas, o
programa, quando nasceu, um programa muito bom; é claro que, com a experiência do programa, a
gente vai vendo os erros, seus limites, para que a gente possa ir corrigindo.
Uma assertiva do Prefeito anterior Eduardo Paes foi, quando ele percebeu isso que você está falando
no Rio de Janeiro, ele fez o seguinte: “Vou criar uma mancha, e só pode construir no Faixa 1 na Área
Especial de Interesse Social, dentro dessa mancha”. É onde a gente tem os serviços públicos, escola,
creche, transporte, clínica de saúde da família, hospital e tudo mais. Isso foi corrigido. No início, foi
exatamente o que você está falando.
As empresas mais espertas – e a maioria delas vieram de Minas e São Paulo, não tem empresas do
Rio construindo habitação no Rio. Olha que coisa impressionante, que coisa ruim. Então, as empresas
chegam ao Rio e vão buscar os terrenos mais baratos, para que elas tenham mais resultado no custo
final. Só que, como eu contrato com o Governo Federal, a Prefeitura pode fazer muito pouco aí. No
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que compete à Prefeitura? Fomentar, licenciar e direcionar as famílias. Fomentar e dar a demanda.
Então, a gente fomenta, licencia os projetos e oferece a demanda. Mas a sua fala é perfeita.
No caso de habitações que estão envolvidas ali, muito próximas de áreas conflagradas de tráfico ou
de milícia, onde aconteceram invasões, a gente tem tirado. Com o apoio da PM e da Guarda Municipal,
eu tirei 53 invasores da Colônia Juliano Moreira. Faz dois meses, 53 invasores. As famílias
direcionadas há um ano não conseguiam entrar. Foram presos seis milicianos lá. Entrei em Costa
Barros, tirei 15. Tem mais. Mas consegui tirar 15. Vamos insistir, em Santa Cruz também tem outros
exemplos. E, a gente vai tentando cumprir o nosso papel, porque a gente tem famílias que precisam
assentar e, quando chegam, a unidade está invadida por um miliciano.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – E unidades invadidas em bairros ricos, os senhores já removeram
quantas? Porque, eu conheço, tenho pessoas das minhas relações pessoais...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Me diz onde tem que a gente vai hoje.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – ...que moram em imóvel avaliado em R$ 5 milhões na Lagoa
Rodrigo de Freitas, e não tem nenhum documento para poder estar ocupando imóvel. Condomínio
inteiro, cada imóvel é R$ 5 milhões, nenhum documento. Mas é na Lagoa, aí, vai remover quando? Eu
não estou dizendo que não tem que reprimir ação das milícias. Agora, e os ricos podem?
Eu lembro quando era assessor do Eliomar, queriam remover favelas do Alto da Boa Vista, a gente
foi pegar os mapas, as favelas todas cercadas por mansões, as mansões que invadiram o Parque da
Tijuca, e a favela que tinha que ser removida, e nunca ouvi ninguém falar em remover mansão do
Alto da Boa Vista que invade o Parque da Tijuca. As áreas de amortização do Parque. Eu fico injuriado,
porque é a vida inteira vendo isso. Quando o Poder Público funciona – olha o detalhe –, quando tem
repressão: é o pobre. É a moradia do pobre sendo reprimida.
Desculpe, Teresa.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Nada. Secretário, eu...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas, se houver denúncia de situações dessas, a gente vai lá
e age da mesma forma.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pegando, aqui, o gancho da Vereadora Rosa Fernandes, de
que não adianta construir casas, moradias populares, lá em Santa Cruz, locais muitas vezes onde não
tem sequer transporte, não tem dignidade para oferecer às pessoas, eu vou dar um exemplo que
sempre me choca muito. Há anos me choca.
Na Maré, ali, junto à Avenida Brasil, tinha uma área imensa, uma área urbanizada, uma área de fácil
acesso, próxima ao Centro. Alugaram aquele espaço para empresas de ônibus se instalarem,
alugaram aquele espaço por valores insignificantes – agora, não lembro mais, mas era uma coisa
mínima – para empresas de contêineres; áreas que, na verdade, deveriam estar sendo ocupadas por
habitações populares para pessoas de baixa renda. O que nós vemos é, mais ou menos, não é isso,
mas um pouco isso: é exploração comercial de empresas que resolveram se instalar ali com o apoio,
infelizmente, do Poder Público.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Naquele caso específico, na Maré, aquela faixa toda é para
área comercial e industrial, dentro do empreendimento da Vila do João e da Vila dos Pinheiros,
produzida no Banco Nacional de Habitação (BNH), naquela época. Eu posso lhe garantir isso, porque,
naquela época...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas todas as áreas da Maré foram doadas ao município, se
não me falha a memória, em 1994. Então, tudo ali que era do Governo Federal passou para o
município.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, mas passou com a matrícula... Aquela região ali, a
frente, toda aquela testada onde tem a área comercial, industrial ali, com contêiner, a matrícula era
para comércio e indústria. Não era para residência.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Só tem duas empresas, empresa de ônibus e empresa de
contêineres. Infelizmente.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Duas coisas bem rápidas. Primeiro, sei que não é, exatamente,
atribuição da sua pasta; mas eu queria lançar, aqui, um desafio à Prefeitura Marcelo Crivella. Já que a
Prefeitura aplica a lei de maneira igual a todos e todas, vamos abrir a Rua Leblon, vamos desobstruir
a Rua Leblon? A Rua Leblon está fechada, é uma rua que nenhuma legislação permite que esteja
fechada, não é uma rua sem saída, tem cancela dos dois lados, vamos lá apagar as vagas em que
está escrito “vaga de morador”.
Até antes da cancela da Rua Leblon já tem vaga de morador, e ficam os jagunços dos moradores da
Rua Leblon, garantindo a desobediência da lei. Vamos desobstruir a Rua Leblon, que está ali, fechada,
de uma maneira... Vou começar a acreditar que a Prefeitura aplica a lei a todos de maneira igual.
Seria um bom começo. Depois, podia fazer a fiscalização na Fonte da Saudade, em cima do Túnel
Rebouças, onde também tem mansões milionárias.
A outra questão que eu queria perguntar é a seguinte, a nossa Constituição estabeleceu a função
social da propriedade. A gente fala aqui de problemas de moradia, mas um dos graves problemas de
moradia, no Brasil, são os imóveis fechados, imóveis que o Poder Público já deveria ter aplicado os
mecanismos urbanísticos, inclusive, com IPTU progressivo, e desapropriação com títulos da dívida
pública. Muitos estudiosos no Brasil indicam que, para conter o déficit habitacional, você não precisa
construir nenhuma moradia no Brasil, você só precisa obrigar os especuladores que mantêm imóveis
trancados a abrirem seus imóveis. Derrubaria valor dos aluguéis, derrubaria o valor dos imóveis, essa
bolha especulativa.
Até hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro não regulamentou, quer dizer, a Câmara Municipal – essa
responsabilidade é nossa – não regulamentou o que é chamado de Projeto de Lei da Utilização
Compulsória e IPTU Progressivo. O Eduardo Paes, no final da gestão dele, mandou aqui, para a Casa,
um projeto, não andou, mandou para inglês ver, porque o Ministério Público estava cobrando, se não
me engano, encaminhou, nunca foi votado. Hoje, eu tenho substitutivo – PL nº 1.396/2012 –, e é outro
desafio que faço à administração Crivella: vamos aprovar a utilização compulsória e o IPTU
progressivo, e começar a obrigar a especulação imobiliária a abrir seus imóveis para poder derrubar
essa bolha que tanto provoca dano para as famílias da nossa cidade.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com a receita, pode até construir moradia social. Mas, vamos
lá. Secretário, queria chegar à questão do aluguel social que estou tentando perguntar já faz um
tempinho.
A primeira pergunta é sobre a dinâmica da concessão do aluguel social. Existe uma situação que é: a
Defesa Civil é responsável pela análise e interdição de imóveis; a Assistência Social e Direitos
Humanos é responsável pela gestão do cadastro de desabrigados; e a Infraestrutura e Habitação é
responsável pela concessão do auxílio habitacional temporário, que é o nome correto do que a gente
chama de aluguel social. Como é que se dá esse ciclo de atendimento à pessoa que está desabrigada
pelas chuvas fortes nesse périplo que ele precisa fazer?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Quase que, exatamente, isso. A Defesa Civil recebe a
demanda, vistoria, encaminha para a Assistência Social, a Assistência Social confirma aquele
panorama, aquela situação, faz o cadastro inicial, oferece a cesta de ofertas disponível, que são o
abrigo, aquele atendimento inicial, colchonetes, cesta básica, água, todo aquele atendimento primário.
A Subsecretaria de Habitação, em seguida, quase que concomitantemente, recebe esse cadastro da
Assistência Social, confirma, volta confirmando esse cadastro. Confirmado um caso ou outro que
pode estar fora ou não está ali enquadrado, confirmando esse cadastro, a gente leva, coloca no
orçamento, para que a gente possa abrir o crédito para sair o recurso, paga o aluguel social, a pessoa
vai para o aluguel social, é pago um aluguel social todo mês de R$ 400,00, essas famílias ficam no
aluguel social num cadastro em que a gente... Aí, em outros programas, vai poder reassentá-las.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma situação de interdição de imóvel, uma situação muito
dramática para uma família. O senhor tem ideia de qual é o tempo médio entre o momento da
interdição e o momento do depósito do primeiro aluguel social na conta de uma família? Qual é o
tempo médio que isso demora?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Em torno de 30 dias. Pagamento em torno de 15 a 30 dias.
Porque o aluguel social, inclusive, a gente paga quinzenal. Se a gente consegue fazer todo o trabalho,
cadastro, conseguiu os recursos, conseguiu o crédito, empenhar em 15 dias, a gente paga em 15 dias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas e se não conseguir o credito?
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – No caso, o aluguel social é à parte.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando o senhor está falando, eu estou tentando entender.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O aluguel social, o crédito é imediatamente autorizado. O
Prefeito, como comanda as comissões CPGF, libera imediatamente o aluguel social.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que a gente tem de relato no acompanhamento, inclusive,
do GT que muitos aqui, inclusive, acompanharam, é que tem muita gente que se perde nesse
caminho. Por exemplo, tem um momento que a casa da pessoa é interditada. Ela recebe em suas
mãos um auto de interdição, que ainda não é o laudo – porque as pessoas confundem muito, o
pessoal da Geo-Rio sabe disso. Toda hora: “Ah, mas isso aqui é o laudo da Geo-Rio”; não, é um auto de
interdição. Esse auto de interdição, a pessoa tem que ir no CRAS para o atendimento da assistente
social. No atendimento da assistência social, ela depois tem que ser encaminhada, esse cadastro é
encaminhado para a Subsecretaria de Habitação.
Aqui, nós temos uma série de problemas no meio do caminho, ou seja, a pessoa muitas vezes não
tem orientação correta sobre essa história toda, porque é no CRAS e não na Região Administrativa.
Muitas vezes ela fica aguardando... A gente tem relato de que não é um mês. Principalmente ali
naquelas regiões da Rocinha e do Vidigal, a gente ficou atendendo gente que dizia que estava
atrasado e que estava numa situação muito difícil. Portanto, eu queria confirmar se, por exemplo,
essas secretarias, não é possível agilizar esse processo? Não é possível desburocratizar esse
processo? Por que é que a concessão deste recurso está vinculada a pasta da Habitação se, na
verdade, isso é uma situação de Assistência Social? Por que a decisão é de que é a Secretaria de
Habitação que libera esse recurso? Estou aqui tentando, na parte propositiva, entender porque é que
há essa coisa dos três órgãos ao mesmo tempo numa situação que é difícil.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É porque o aluguel social não está vinculado só às
catástrofes, só a esses casos emergenciais provocados por fenômenos da natureza. Nós temos
aluguel social por diversas situações: por famílias que precisam ser reassentadas por obras em áreas
de risco, por famílias que são atendidas e precisam ser reassentadas para obras do Favela Bairro, ou
seja, você tem uma gama de atendimentos. Tem casos de famílias que embora tenham sofrido
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algum dano na sua casa, tenham tido problemas nas chuvas, mas que, às vezes, não se enquadram
no perfil de famílias que podem ir direto para o aluguel social.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que não enquadra? O que tira a pessoa do enquadramento
disso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Renda familiar, uma série de fatores...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é a renda familiar hoje?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Hoje é R$ 1.800,00.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De renda familiar?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – De renda familiar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A pessoa que recebe de renda familiar acima de R$ 1.800,00,
pouco menos de dois salários mínimos, não pode receber o aluguel social?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Está desenquadrada. Então, a gente vai estudando caso a
caso. Esses casos, de fato, atrasam um pouco, mas na maioria dos casos... Por exemplo, quando há o
acidente e que a gente dá atendimento no local, o cadastro já é feito no próprio local. Quando há
casos em que as famílias vão, não é um caso que foi tão emergencial, mas que as famílias vão
precisar, e em breve tempo, sair, é que elas vão ser encaminhadas ao CRAS e depois são
encaminhadas à Subsecretaria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É, mas o que a gente tem de relato, por exemplo, da
interdição de uma série de casas ali na Rocinha foi que o processo foi... Era uma interdição
emergencial a ser feita ali.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É porque nós tivemos, de fato, ali no Laboriaux, na Rocinha...
Nós até chegamos um pouquinho mais tarde, mas nós tivemos diversos problemas na cidade.
Realmente começamos um pouquinho depois. Mas como ali na própria Rua Toja Martinez, como em
outras regiões, Alemão, Penha, nós atuamos no mesmo...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fica aqui alguma questão importante para a gente pensar,
se não possível algum tipo de diferenciação do ponto de vista da agilidade do processo de uma
família que, por causa de uma chuva, se vê, de uma hora para outra, sem o teto, enquanto uma outra
coisa é “vai passar uma obra do BRT” e que, portanto, há um planejamento, a pessoa é avisada com
meses de antecedência; são diferenças que a gente precisa pensar em apurar a legislação para isso.
A outra coisa tem a ver com esse critério e com o valor.
O aluguel social é de R$ 400,00, como o senhor acabou de dizer. Ele foi estabelecido com esse valor
no Decreto nº 32.115/2010, e nunca mais foi reajustado. Todo ano o IPTU de todo mundo é reajustado
pelo menos pela inflação; o aluguel social é R$ 400,00 desde 2010. A gente fez uma conta apenas
pela atualização da inflação, e os R$ 400,00 de 2010, hoje, valem R$ 268,00. Lá em 2010, ele passou
de R$ 250 para R$ 268.
Aí, a gente passou nove anos sem reajustar, ele está valendo quase a mesma coisa antes do reajuste
sobre isso. Isso é de uma crueldade, isso é de uma falta de cuidado... Eu não sei como, aquela história
do vício de iniciativa, a minha vontade era ter, quando me contaram isso, protocolado no dia seguinte
um projeto de lei para obrigar a Prefeitura a, pelo menos, reajustar anualmente o valor pela inflação.
Pelo menos, porque nem isso.
Aí, a culpa não é só do Crivella, porque de 2010 até agora tem aí seis anos do Eduardo e três anos do
Crivella. Então, só para a gente poder dizer claramente disso. O senhor considera razoável esse valor
de R$ 400,00? O senhor considera razoável não ter nenhum reajuste? Se, por exemplo, o critério é
R$ 1.800,00, isso também não devia estar sendo esse critério de teto para recebimento, não deveria
estar sendo avaliado caso a caso? Não deveria estar sendo reajustado a cada ano? A Secretaria tem
algum estudo que mostre que R$ 400,00 condiz com a realidade do mercado imobiliário em alguma
região da cidade? Porque é um aluguel para uma pessoa que perdeu a casa. Existe algum estudo
sobre isso? Então, falar um pouquinho sobre essa questão do valor e dos critérios e da falta de
reajuste e do que é razoável nesse momento como é essa política.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – A questão dos R$ 1.800,00, o corte no R$ 1.800 é uma
questão federal, é uma questão nacional. Está envolvida aí a questão do CAD Único, são critérios no
Brasil todo, não é um critério da Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o aluguel temporário é um decreto da Prefeitura.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, eu estou falando na questão do limite.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ela não pode oferecer o aluguel temporário... O aluguel está
sendo temporário por critérios que sejam melhores do que os critérios nacionais?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não. O que eu quis dizer é o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Melhores no sentido do cidadão.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro. Eu concordo com o senhor. Eu acho que é muito baixo,
mas o conceito do aluguel social, a gente apelidou de aluguel social, mas ele é um auxílio, ele não
retrata o pagamento de um aluguel. Não é defesa, a gente sabe, a gente tem discutido isso,
conversado e tenta ver de que forma a gente consegue reajustar esse valor já tão defasado. A
defasagem existe, estamos sensíveis a isso, discutimos isso. Temos a questão orçamentária grave
que não tem nos permitido fazer a correção do aluguel. Agora, só deixando bem claro: sempre foi um
valor abaixo do que era o aluguel no mercado na época, porque é um auxílio, ele não retrata o
aluguel de fato. Para complementar, é isso. Eu também concordo, acho que está aquém do que se
pode, e a gente vai buscar melhorar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu vou repetir: você não acha que, pelo menos, o mínimo, se
tudo aquilo que a população paga é reajustado pela inflação, o auxílio habitacional – para não dizer
que é o aluguel, mas o auxílio –, não deveria ser pelo menos reajustado pelo mesmo índice
inflacionário, Secretário? Porque o problema não é... Ele era insuficiente em 2010, e agora ele é
duplamente insuficiente, porque ele está valendo quase metade do que valia em 2010. A minha
pergunta é: a gente precisa de um compromisso, e aqui fica, vai estar essa recomendação de que a
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gente possa, primeiramente, avançar no valor, porque aqui está o elemento da dramaticidade da
questão.
Nós estamos falando, o senhor está lembrando aqui de outras questões, de que “preciso demolir um
determinado imóvel por causa de uma obra de infraestrutura da cidade, por causa de alguma
questão, etc.”. Às vezes, isso envolve indenização e uma série de coisas. Agora, nós estamos falando
de uma situação que a pessoa, de uma hora para outra, por conta de um evento climático extremo
perde a casa, tem sua casa interditada. E aí, a gente precisa pensar é aquela história das prioridades:
quantas pessoas hoje estão cadastradas, estão recebendo aluguel social?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Em torno de 3.000 famílias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São 3.000 famílias recebendo R$ 400,00. Quanto é que dá
isso, R$ 1,2 milhão ou R$ 120 mil?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, R$ 1,2 milhão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É R$ 1,2 milhão mensal nessa história. A gente está falando
de uma questão da qual, se isso tivesse sido reajustado pela inflação, só no mandato do Crivella teria
sido reajustado de R$ 400 para R$ 420. Ainda seria insuficiente, mas ainda assim, nem isso,
Secretário. Nem para reajustar pelos mesmos valores do que a Prefeitura cobra do cidadão, é disso
que a gente está falando. Outra pergunta: qual é o tempo limite hoje para permanência no programa
auxílio habitacional temporário? Há um tempo limite, não há um tempo limite? Porque essa ficou
uma dúvida do que a gente buscou. Parece que no início, a pessoa ficava até ter a inclusão em um
programa de habitação para receber moradia. Depois, a gente ficou com a informação de que é um
tempo limite de um ano. É isso mesmo? Como é que é?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, nós temos dois tipos de aluguel social. O aluguel social
por decisão judicial, que pode ser por seis meses até um ano – por sentença judicial; esses, sim, têm
prazo. No caso do aluguel social por um efeito climático que obrigou a família a sair da sua casa, a
gente mantém no aluguel social até que a gente possa reassentá-la no programa habitacional.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, há uma diferença entre o que é decisão judicial e o
que é a questão... Portanto, é um critério diferente?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso. A decisão judicial, inclusive, já vem assim: “Manter por
três meses a família”, “Manter por seis meses” ou “Manter até um ano”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Até um ano.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Pode chegar até a dois, mas de um modo geral, essas
sentenças vão até um ano. Agora, essas famílias que precisam ser reassentadas ficam...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Até o reassentamento.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou lhe dar um exemplo. Nós entregamos, há um mês, 600
unidades em Mandela de Pedra. Foram 600 unidades do Minha Casa, Minha Vida na faixa 1. Todas
essas famílias...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aquele número, que o senhor falou, de menos de 300 era só
o que é próprio da Prefeitura? Não englobava essa coisa do Minha Casa, Minha Vida?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque eu anotei menos de 300 e fiquei na dúvida.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O Minha Casa, Minha Vida é federal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a Prefeitura tem um convênio, não é?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Como eu expliquei aqui, a Prefeitura não põe recurso ali. A
Prefeitura fomenta, licencia o empreendimento e oferece a demanda. A demanda sai do aluguel
social.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depois, calculando isso, quantas unidades também desse
projeto no governo Crivella puderam ser entregues? Porque eram empreendimentos que estavam
em construção anterior.
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Já posso dizer agora. Foram 9.000 famílias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foram 9.000 famílias, ok.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Foram reassentadas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Melhorou, do que menos que 300.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso dentro do programa do Minha Casa, Minha Vida. E um
outro dado mais importante, não só – e aí é um dado extra que não tem nada a ver com a CPI, mas é
importante falar – 9.000 famílias foram reassentadas e nós já estamos dando 9.000 RGIs, a garantia
da casa própria. Porque uma coisa é reassentar, outra coisa é ao final desse processo a família ter o
direito a ter a sua casa, no futuro deixar para os seus parentes, seus filhos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso eu tenho visto, inclusive, no Twitter, normalmente, o
Prefeito coloca lá. Agora, o senhor ia dar o exemplo das 600 famílias que receberam.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Elas estavam no aluguel social...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Todas as 600?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso. Desde o PAC-I, que foi o PAC de favelas, lançado ainda
em 2009 pelo então Presidente Lula e que essas famílias ficavam ao longo, Vereador, do Canal do
Cunha, em Mandela, vieram para o aluguel social e ficaram 10 anos no aluguel social até receberem
suas casas. Essas unidades eram para ter sido entregues em 2014, mas a Caixa Econômica engasgou
tanto que só saiu agora.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Há um levantamento que aponta 137 desabrigados este ano
até as chuvas de abril. O senhor sabe me dizer quantos já foram inseridos no programa do auxílio
habitacional temporário?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Desculpa.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foram 137 desabrigados das chuvas, específico das chuvas
de fevereiro e abril. O senhor sabe me dizer quantas já foram incorporadas, já estão recebendo o
aluguel social?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Olha, eu seria leviano ao dizer todos ou 90%. Eu posso
depois passar a informação, não tenho essa informação de cabeça.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não sei se estava nessas perguntas que a gente fez antes,
se estava perguntando sobre isso. Então, estamos chegando no final. Deixa eu perguntar aqui
algumas coisas. O grupo de trabalho para elaboração do plano municipal de habitação de interesse
social já foi composto?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está funcionando normalmente?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem previsão de quando ele vai encaminhar para cá?
Quando vai entregar para cá, quando vai? Para cá, não, porque está aprovado, ou seja – algum tipo de
meta sobre isso?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Se não me engano, o prazo é de um ano, a partir da aprovação da
lei.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Secretaria Municipal de habitação está participando da
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico? Estou perguntando isso para tudo quanto é
secretário.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, claro.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E onde é que está acontecendo isso? Porque a SMU acabou
de dizer que não estava sabendo. Onde é? Nem Conservação... A revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico como é que está acontecendo?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vejam, são reuniões que nem sempre, nessas reuniões,
nesses grupos, todas as secretarias participam o tempo inteiro. Elas são convocadas na medida em
que vão contribuir naquela específica reunião, um tema envolvendo aquela secretaria. Então, é por
isso que, às vezes, uma secretaria ou outra não tem a informação completa, ou não tem a
informação mais...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O problema é que as secretarias têm dito que nem sabem do
que se trata. A gente precisa: Meio Ambiente, Conservação...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, claro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Urbanismo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Principalmente, Urbanismo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não está.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Porque, por exemplo, a Subsecretaria de Habitação, que é a
minha pasta, trata das habitações informais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – E Urbanismo das...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me perguntar duas coisas.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Formais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já cortei um montão de perguntas. Passei um montão de
folhas que não vou perguntar. Já estourou.
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Esse projeto que a Cedae apresentou, aqui, de urbanização da Rocinha – e eles anunciaram também
que têm um para a Maré, que envolve demolição e reassentamento –, a sua Secretaria foi chamada
para ajudar a construir esses projetos, na Rocinha e da Maré? Eles apresentaram só o da Rocinha,
portanto, especialmente sobre o da Rocinha: vocês têm participado de alguma coisa, têm
conhecimento do projeto?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Conhecemos superficialmente. Todo governador em
campanha promete fazer a Rocinha. O Cabral, foi Fulano, foi Beltrano, etc. O problema todo é o
seguinte: a atribuição de urbanização de favelas é da Prefeitura.
O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Sim.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas, se o Estado quer colaborar, que colabore.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Mas, de fato, não fomos ouvidos. E o Estado também tem o
seu aluguel social, que também é de R$ 400,00. E se ele tem o Plano de Reassentamento dentro do
Plano de Urbanização Integrada, dentro desse programa da Cedae e dos órgãos envolvido, Instituto
de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) e outros órgãos do Estado, eles
provavelmente usarão o ITERJ, a Secretaria Estadual de Habitação para tratar desses casos de
reassentamento e de atendimento às essas famílias. A Prefeitura não foi ouvida, vamos dizer assim,
não teve assento nas discussões, na elaboração desse plano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o que me parece, neste caso, muito estranho é que
uma empresa que presta serviço ao município, que é a Cedae, embora não haja lá o plano de
trabalho, existe um contrato. A empresa presta serviço ao município, apresenta como solução, para
que ela atinja um determinado patamar de expansão de esgotamento sanitário e fornecimento de
água para a Rocinha, todo um projeto de remodelamento urbano, que prevê mudança de gabarito,
demolição de casas, reassentamento, infraestrutura viária, infraestrutura de drenagem, e que isso
tudo não esteja sendo conversado. Porque o problema aqui é: e se vocês estiverem pensando em
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coisas similares, parecidas, ou contrárias, ou por outros caminhos, e as coisas estão acontecendo
sem comunicação... Meu problema não é que o Estado faça, tomara que faça! A gente quer...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Tomara que faça!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente quer que a população... Inclusive, diga-se de
passagem, um excelente projeto. Vimos aqui conceitos, inclusive, o Vereador Renato Cinco lembrava
aqui – tomara que o conceito de que o senhor estava falando, aqui, seja real, não seja remoção, mas
seja reassentamento etc. Um projeto sobre o qual nós, aqui, não tecemos nenhuma crítica. A
observação que a gente está fazendo agora é uma espécie de falta completa de diálogo entre o
Estado e o Município, que não sabe o que está acontecendo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Claro, o município vai saber. Era bom saber...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E a gente não recebeu o plano. A gente pediu, pediu, pediu...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ele não manda.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não estão mandando.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ele não manda. Se é que tem o plano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente tem o vídeo da gravação na televisão, o que é um
absurdo, inclusive.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Só para colaborar com o que o senhor está falando, o
Município vai passar a saber, na hora que ele tiver que licenciar essas obras. O Estado não vai entrar
fazendo as obras sem que tenha passado pelo Urbanismo, pela Infraestrutura, pela Conservação, eles
vão ter que licenciar o projeto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Era melhor planejar junto com vocês.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – É óbvio! Até porque quem tem expertise nesse tipo de obra
é a Prefeitura.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Último tema, prometo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Então, a preocupação é...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Compartilhada...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Compartilhada, e eles não vão passar impunes, porque a
gente vai criticar, é claro, na hora do licenciamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quantos aí, nossa questão fundamental – e aí, só para
perguntar, importante: a política dos Postos de Orientação Urbanístico e Social (POUSOs) está na sua
Secretaria ou na SMU?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Está na minha Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois é, a gente achava, inclusive, tinha feito... O POUSOs está
na Secretaria de Habitação, e não na de Urbanismo.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Veio para a Subsecretaria de Habitação, veio para
Infraestrutura em 2018.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E está funcionando? Porque o POUSOs desapareceu.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, não. Temos, inclusive...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Era essa a minha próxima pergunta.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
O POUSO tem certa limitação, porque fica ali orientando ou coibindo, em áreas conflagradas. Mas
fizemos um plano, inclusive, de reforma física. Os prédios do POUSOs estavam detonados. Não havia
nem condição de...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Temos noticias de três.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não, temos sete POUSOs...
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A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Na época da Habitação...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eram 33 postos, em 2009.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Alguns POUSOs...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá!
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Porque essa política dos POUSOs, em administrações
anteriores, foi abandonada. Alguns postos passaram a ser Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS), postos de saúde, outros equipamentos públicos.
Em 2017, a SMU, como era Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, uma Secretaria só, ficou, claro,
dentro da SMU, Infraestrutura e Habitação. Quando houve o rompimento, a separação, na Secretaria
ficou entendido que, como a SMU tratava da área formal, o POUSOs, como trata da área informal,
veio para a Infraestrutura e Habitação. Acolhemos com todo carinho, absorvemos profissionais, são
profissionais arquitetos qualificadíssimos. Estamos reformando sete POUSOs. Alguns postos, de fato,
acabaram, viraram outros equipamentos. Mas os POUSOs que temos, estamos recuperando. E temos
equipe trabalhando sistematicamente, atuando lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, a pergunta era: quantos estão hoje em
funcionamento? A gente teve uma matéria no jornal O Globo, de fevereiro, que falava de três:
Chácara do Céu, Morro Azul e Parque Royal. E aí, a pergunta era: quantos são e quantos profissionais
estão envolvidos nisso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou trazer o número, vou mandar o número oficial, porque
alguns ainda estão em obra e ainda não estão funcionando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo. Então, a diretriz da Secretaria, hoje, é para
manutenção, e não extinção: manutenção dos POUSOs, não sua extinção?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não! É um equipamento importantíssimo para o controle e
para orientação.
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O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – E há uma ideia de expansão deles?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sim, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem algum planejamento? Na Lei Orçamentária Anual (LOA),
a gente vai perceber isso?
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Na LOA, vamos ver isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aprovamos uma lei, aqui, inclusive, sancionada pelo Prefeito,
de autoria da Marielle Franco, que é aquela que institui a assistência técnica, pública e gratuita para
os projetos de construção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda, que tem uma
profunda articulação com os POUSOs. É esse projeto que vai permitir fazer esse processo de
assistência técnica etc. A pergunta que se impõe é: qual é o planejamento dos senhores para o
POUSOs e para essa legislação? É o último tema de que a gente quer falar.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O foco é exatamente esse. O POUSOs, ali, não tem o caráter
específico de coibir a construção; mas, sim, de orientar de que forma faz a construção, o gabarito, os
afastamentos. É dar uma orientação ao morador, para que ele possa, cada vez mais, construir – mas
com o caráter de bairro –, e que possa ofertar condições para que a gente possa urbanizar ou
reurbanizar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No nosso atendimento, inclusive, esses POUSOs precisava
estar até associado à questão do mapa de risco, para que a gente possa perceber nessa questão da
expansão.
O que a gente pede – e a CPI está chegando ao final – é uma celeridade nisso, essa questão de
quantos POUSOs a Secretaria considera ainda funcionais, quantos profissionais estão envolvidos,
porque a gente tinha uma situação de 33 POUSOs, atendendo 66 favelas em 2009. Esse número,
provavelmente, veio caindo, até chegar a quase nenhum. E o que vocês estão dizendo – e que bom! –
é há uma tentativa de retomada dos POUSOs agora. Acho que essa é uma informação importante
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para a gente, inclusive para incluir no relatório da CPI e poder dar publicidade e apresentar as
recomendações.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vou até colaborar. Vou listar todos os POUSOs que existiam
e os que viraram outros equipamentos – e que equipamentos são esse – e os que ficaram. E quais
são as ações que a gente está tomando para que a gente retome o trabalho dos POUSOs.
O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Vereador Paulo Pinheiro é o último inscrito. E aí, a gente encerra
– prometo!
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Obrigado. Inscrevi-me por último, aqui, porque estou
aprendendo com essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Como a Rosa fez elogio, quero fazê-lo à
Comissão Parlamentar de Inquérito, aos Vereadores Tarcísio Motta, Rosa Fernandes, Teresa Bergher,
Renato Cinco e ao Secretário, em que pesem as divergência – eu brincava muito que o senhor era,
quando o senhor assumiu aí a Secretaria, achei que o senhor era o novo “Primeiro-Ministro”, mas já vi
que o senhor é até mais do que “Primeiro-Ministro”, pelo que estou entendendo aqui.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou chamar você de Grão-Ministro.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Ninguém aqui quer comer criancinha, não é? Que é a
preocupação, hoje, mundial sobre... Nós estamos querendo discutir. E a sua discussão é até
importante. Muitas divergências, muitas coisas não concordamos, mas é importante ter uma CPI.
Tenho assistido às CPIs todas. E, como a Rosa falou, a CPI é muito importante. E exatamente isso o
que queria falar para a Comissão, para a Rosa, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e para um dos Secretários de Governo.
Estamos aí, prestes a começar a discussão da LOA, de que o senhor falou várias vezes aqui. E queria
juntar o que aprendi aqui nas CPIs, que acho – e fazer um pedido para a Rosa, bem como para os
secretários. O que tenho aprendido nas CPIs – e a gente aprende, assistindo, ouvindo, tendo paciência.
Às vezes, perde a paciência. Mas, muitas vezes, continua com a paciência. Vimos, aqui, o Secretário de
Fazenda, em uma das CPIs – não foi nesta aqui –, dizer claramente...
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O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Ele é o “Primeiro-Ministro”.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Mais ou menos...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Devo ser o “Décimo Primeiro- Ministro”.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Mais ou menos. Vou falar uma coisa aqui que deixa ele menos
“Primeiro-Ministro”, com os números que vou falar agora. Mas o que ele disse aqui é que ele entendia
– foi sobre a questão, na época, da discussão sobre drenagem, atuação da Prefeitura – que muitas
coisas não estão sendo feitas – disse aqui, na CPI dos túneis, de que participo. Mas o que acontece é
que não há dinheiro para tudo. O orçamento não é do tamanho que as pessoas pensam. O orçamento
tem um valor. E a arrecadação é outra coisa. Então, vamos chegar, agora, no momento de discutir
um novo orçamento.
Esta Casa tem cometido muitos erros e muitos acertos, em relação à discussão do orçamento,
durante muitos anos. Os secretários, como foi dito, são funcionários de carreira como vocês. Outros,
que não são funcionários, vêm aqui apresentar. O que queria pedir é que, pelo que estou entendendo
– o senhor apresentou várias coisas aqui, e disse que vai apresentar na LOA –, e a gente viu, pelas
declarações do Secretário, pelo estudo que a gente vem fazendo do dia a dia da Prefeitura, sobre a
arrecadação – tornei-me um estudioso do Governo Crivella. Não sei se vou poder fazer um PhD em
algum lugar. Estou tentando entender para criticar com base.
O que a gente está entendendo é que várias coisas que o senhor deixou de fazer e outros secretários,
a razão apresentada é a falta de recursos. O que não podemos – e precisa, acho, a Comissão de
Finanças pode começar a pensar. Temos audiências públicas. Todos os secretários virão aqui
apresentar. O que queria propor é que tenhamos uma discussão diferente para o orçamento do ano
que vem. Que os Secretários entendam isso, para que a gente não veja... Hoje, dia 26, fiz um
levantamento – a nossa equipe de Economia e Orçamento –, e o orçamento de arrecadação da
Prefeitura, até ontem, arrecadou R$ 20,6 bilhões. De um orçamento aprovado de R$ 30,6 bilhões. Ou
seja, a Prefeitura, ano passado, arrecadou R$ 27,6 bilhões.
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Estamos a 90 dias do final do ano, três meses. Ela chegou a R$ 20 bilhões. Provavelmente, possa até
alcançar os R$ 27, como da outra vez, se o tal “Primeiro-Ministro”, de que o senhor falou, for mágico e
conseguir esse dinheiro.
Mas, claramente, vários e vários projetos apresentados aqui, durante a LOA do ano passado, não
serão executados por falta de arrecadação. O que queria propor é que os secretários e a Câmara
pudessem cobrar que essa discussão do orçamento... não adianta mais o secretário vir aqui e dizer
coisas que não são verdadeiras. Não adianta ele vir aqui com o orçamento superestimado. Não
vamos arrecadar o ano que vem R$ 30 bilhões de reais. Não acho que o Bolsonaro, com o discurso
que ele fez, lá, na ONU, vai modificar a arrecadação para o Governo Federal, muito menos dos
governos municipais.
Então, vamos ter um orçamento em cima disso, e estamos vendo o que vai acontecer. Não podemos
ter é mais discussões e apresentações de orçamentos que, depois, a desculpa seja a não arrecadação.
Todos vocês vão preparar e vão apresentar ao Prefeito um orçamento. E a gente tem que cobrar,
aqui, exatamente isso: a proposta que quero fazer é que a Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira prepare, que essas audiências públicas são muito importantes – nem sempre
os vereadores têm essa noção –, mas são importantes. E que os secretários venham aqui, diante
dessa realidade, a realidade de que, no próximo orçamento, os senhores não apresentem propostas
que não poderão ser feitas e que cada um explique – queria combinar isso – cada vez que o
Secretário falar da LOA de 2020 que apresente: “Na LOA de 2019, não pude fazer isso, porque da
minha secretaria foram cortados tantos recursos”.
Sabemos que há contingenciamento, cortes de recursos. Essa CPI pode dar muita importância ao
próximo orçamento. Precisamos cobrar para o próximo ano um orçamento que não digam, no final,
que não foi feito porque não arrecadaram. Já sabemos que não vai arrecadar, então, não vamos fazer
papel de palhaços discutindo um orçamento que não será executado. Então, que pudéssemos discutir
essas audiências públicas da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Acho que devemos conversar só pelo Secretário de
Fazenda. Quando o orçamento chegar, que ele seja chamado para apresentar de onde ele vai tirar
esse dinheiro; e pegar um histórico de arrecadação nos últimos 10 anos, fazer uma média... Não
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podemos mudar, mas podemos criar uma série de dificuldades que faça com que o Secretário de
Fazenda reveja esses valores; para que possamos adequar os valores de cada uma das secretarias,
dentro da realidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Espere aí, Paulo. O que você não está falando no microfone
não vai sair, mas queria pedir... São três minutos para às 16 horas...
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Não tem sessão, acabou...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei, mas é que o Secretário tinha que sair às 15h30.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – O Prefeito está me esperando lá para falar de orçamento.
O SR. VEREADOR PAULO PINHEIRO – Então, você diga para ele que perdeu 10 minutos discutindo algo
que ele não deve fazer da próxima vez, que é mandar um orçamento que não vai conseguir...
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Queria colaborar com a sua fala dizendo o seguinte: recebi
uma crítica, inclusive de um assessor seu, muito competente – o Tapioca –, que criticou a forma
como apresentávamos a LOA. Na ocasião, falei que era a Casa que mandava para nós as planilhas. A
forma de apresentação é combinada com a Fazenda, Casa Civil e essa Casa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No microfone, Rosa, por favor.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Proponho, aqui, inclusive, já que a forma de apresentar não
está boa, deixa dúvida, passam coisas em que vocês poderiam ter uma observação melhor e
colaborar na questão da crítica ao orçamento. Quando fazemos o orçamento não estamos
superestimando.
Todo orçamento, até de obra, por exemplo, acabamos chamando assim, mas é uma previsão
orçamentária; são previsões. Em toda previsão, trabalhamos com uma margem de erro de mais ou
menos 15%, é assim em qualquer orçamento. Quando apresentamos essa LOA, já é também com
essa variação. O importante é que na discussão do orçamento, da LOA, tenhamos alguns parâmetros

A2-1282

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
que possam ser acrescidos nessa planilha, para que possamos ter mais transparência e criticar
melhor o orçamento.
Agradeço a todos, a sua paciência de nos ouvir, a colaboração de todos os Vereadores e dizer que
estamos à disposição...
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você é tão bom que vamos chamar mais vezes.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Não tem problema nenhum. Saber que o senhor está na CPI
dos Túneis, é uma satisfação. Não pude vir, mas pode me convocar... Eu ia viajar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aproveito para registrar a presença do nobre Vereador
Reimont, que é, inclusive, Presidente da Comissão.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Vereador, estou à disposição. Naquele dia eu tinha uma
viagem marcada, foi de última hora e acabamos não viajando. Mas aí já estava estourada a hora da
CPI, mas estou à disposição e venho com todo prazer ofertar aqui todos os nossos conhecimentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Brevemente, Vereador Reimont, só para…
O SR. VEREADOR REIMONT – Boa tarde a todos. Já foi enviada, Secretário, uma nova data. Já foi
enviada logo no dia seguinte, acho que na quarta-feira próxima.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Está lá na minha chefia de gabinete e, mais perto, eles
colocam na minha agenda – virei com todo prazer.
O SR. VEREADOR REIMONT – Está ótimo, estamos aguardando o senhor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Marcaram no domingo, às 7 horas.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – Sem problemas, aliás, trabalhamos sábados, domingos e
feriados também.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estamos, aqui, encerrando.
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Vou só fazer um resumo, Secretário, mas, se quiser, está liberado. Obrigado pela presença do
Secretário e a de vocês também, pela segunda vez. Vamos encaminhar aos técnicos algumas
perguntas por ofício, pois não deu tempo de perguntar. Tomás vai pegar o contato.
Teresa, Rosa, o Cinco estava aqui também, se bobear ainda está ouvindo. Estamos, agora, indo para
as três sessões finais. Na semana que vem, dia 3 de outubro, teremos Casa Civil e Secretaria de
Fazenda, viu Paulo?
Com a Secretaria de Fazenda, inclusive, as questões do COR e do orçamento. No dia 10, convidamos o
Prefeito que já disse que não vem e, aí, estamos chamando o gabinete do Prefeito. Pois é, ela é chefe
de gabinete; formalmente, ela e o Aílton. Pois é, depois tivemos o contato da Edjane, que veio falar
que a Margareth não cumpre essas funções políticas, mas, sim, da agenda. Hoje, vamos reavaliar se,
de fato, a convocação dela está mantida ou não. Por que o problema é quando você abre o
organograma do secretariado... hoje ela é a chefe de gabinete do Prefeito. Então, vamos reavaliar e
na semana que vem submeto aos senhores e senhoras.
De qualquer forma, está convocado o Aílton para o dia 10. Nesse ponto, inclusive, tentaremos trazer
já no dia 10 ou no dia 3, o mais rápido possível, o que tem sido combinado como proposta de sumário
do próprio relatório, para que possamos começar a receber as contribuições dos demais vereadores.
Hoje, pela SMU, percebemos que o Plano Diretor está em processo de revisão e entrará na fase de
debates. É ainda muito tímida a participação da população via internet, considerando mapas de risco
da Geo-Rio, mas, sobre o da Rio-Águas, existe certo conhecimento que ainda não está sistematizado
em nenhum mapa, não está disponível; a SMU não tem informações sobre a revisão do Plano de
Saneamento Básico, que o Secretário de Habitação disse aqui que está acontecendo.
O Plano Diretor continuará a delegar a política de uso e ocupação para leis complementares. A SMU
considera que o ideal seria a política de saneamento da cidade ser toda executada por órgãos da
Prefeitura; a secretaria não participou da elaboração do projeto da Cedae para a Rocinha. Há uma
fragmentação legislativa, 678 instrumentos legais das regras de zoneamento, gabarito de uso e
ocupação do solo.
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A SMU acaba correndo atrás do desenvolvimento da cidade que acaba acontecendo sem
planejamento. Lá, 70% dos servidores atuam no licenciamento e 30% apenas no planejamento; o
último concurso foi há uns 12 anos e muitos servidores estão com previsão de aposentadoria. Da
SMIH, nessa segunda parte, confirma que existe um mapa de risco geotécnico e para orientar a
política de habitação é consulta à Rio-Águas, mas não há nenhum mapa de risco de inundações
disponível, é uma falta que isso faz à cidade. Existem 17 mil famílias em áreas de encosta e 10 mil em
áreas de alagamento.
Primeiramente, há uma informação que apenas 300 unidades habitacionais foram construídas pela
Prefeitura, mas ele dá, depois, um segundo número de 9.000 pelo Minha Casa Minha Vida, que foram
entregues desde o começo da gestão Crivella, embora tenha sido paralisado por novas questões.
Havia 3.000 casas num contrato aprovado, sobre as quais acabamos de ter a notícia de que não
serão realizadas, apesar de tentarem dar um jeitinho para entrar como se fosse calamidade. A
Prefeitura vai apresentar na LOA um plano para a construção de 1.000, querendo chegar a 2.000
unidades habitacionais.
Na divisão de responsabilidades, a questão do aluguel social, torna o ciclo de atendimento e
acolhimento demorado e burocrático, apesar de a Prefeitura apontar que são 30 dias. Mas temos
relatos diferentes, de meses, e isso é um problema; além do fato de que não há nenhuma
diferenciação de que aquelas pessoas que terão suas casas demolidas por causa de um
planejamento ou de uma obra, diferente do era tragédia de uma chuva intensa, deslizamento e
alagamentos.
Portanto, não existe diferença na política de auxílio habitacional para isso, casos que envolvem
desastres. Apenas famílias com renda de até R$ 1.800,00 são eleitos para receber auxílio
habitacional, que está congelado em R$ 400,00 desde 2010 e sequer é reajustado pela inflação.
Hoje, 3.000 famílias recebem esse auxílio habitacional, conforme informação do Secretário. A SMIH
não tem informação detalhada nem foi ouvida, diz que a Prefeitura não foi envolvida no processo de
elaboração da urbanização feita pela Cedae na Rocinha e hoje existem sete pousos. A cidade tinha 33
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pousos em 2009, está reformando sete, e o Secretário vai mandar cópia, inclusive com descrição, dos
pousos que viraram outros órgãos, foi o que conseguimos, de certa medida, extrair da sessão de hoje.
Algo a dizer, Vereadora Teresa Bergher? Vereadora Rosa Fernandes?
Então, semana que vem, Casa Civil e Fazenda. Agradeço a todos os trabalhadores que ajudaram para
que essa sessão fosse bem sucedida, trabalhadores desta Casa. Agradeço aos técnicos e servidores
que estavam aqui, aos vereadores que vieram. A Vereadora Rosa Fernandes ainda tem um
comentário a fazer.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Vou continuar com as observações que entendo que sejam
importantes para o futuro. Ao preparar esse relatório, que possamos produzir um material impresso
aqui na Câmara e dar conhecimento; não como um relatório normal, mas com um material com
visualização mais fácil, mais ilustrada, para essas pessoas estejam antenadas na hora da LOA; para
entenderem o porquê de determinados posicionamentos, determinadas proposições, envolver essas
pessoas e colocá-las também como coadjuvantes nesse processo porque acho que é fundamental.
Estava pensando aqui que poderia ser feita uma apresentação no Plenário, mas eles vão,
verdadeiramente, querer nosso pescoço. Acho que, em linhas gerais, poderíamos apresentar algo
bem sucinto e dizer: olha só, o resultado da CPI identificou isso, isso, isso e isso que precisamos
incluir não só na LOA, mas apresentar para todos os próximos governos que assumirem a cidade
como um documento da Casa, e não um documento dos membros da CPI.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos trabalhar nessa questão. Seria um resumo das
recomendações, com o porquê de terem sido feitas.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Da Câmara ao Executivo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acatada a sugestão, vamos ver como operacionalizamos
isso, mas acho ótima a ideia. Sem mais a dizer, nesse momento, dou por encerrada esta Audiência da
CPI das Enchentes. Muito obrigado.
Está encerrada a Audiência.
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(Encerra-se a Audiência às 15h59)
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03 de outubro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretário e Técnicos da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2019
Presidência do Senhor Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, com a
presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente; Renato Cinco, Relator, tem início Audiência
da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE
DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICAS, CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos.
Nos termos do Precedente Regimental n° 43/2007, item VI, em 2ª chamada, dou por aberta a
audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n° 1.450/2019, com a
finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas
causadas pelos temporais que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como
as responsabilidades do Poder Público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimento aos
atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; e Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estando presentes eu, Presidente da Comissão, e o Vereador
Renato Cinco, Relator, declaro que não há quórum para deliberar. No entanto, há quórum para
audição dos convocados de hoje, em conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis.
Então, só para dar ciência aos presentes, há até uma apresentação que faremos e vamos deixar para
um momento em que tivermos mais vereadores presentes no recinto e na Audiência.
Hoje, teremos então a audição da Secretaria da Casa Civil na nossa CPI. Já dando um esclarecimento
para todos e todas, eu havia anunciado que hoje também haveria a Secretaria de Fazenda, mas por
um erro nosso, da Presidência, que assumimos completamente, o ofício para a Secretaria de Fazenda
não foi encaminhado a tempo. Portanto, essa não é uma questão de deliberação, mas nós vamos
encaminhar o ofício e convidar a Secretaria de Fazenda para a próxima semana, ou seja, houve
apenas uma alteração. Hoje ficaremos com a Casa Civil e, na semana que vem, Gabinete do Prefeito e
Secretaria de Fazenda. Então, pedindo desculpas a todos que esperavam também o debate e o
interrogatório sobre a questão com o Secretário de Fazenda, informamos que será transferido para a
próxima semana.
Vamos começar. A Presidência dá conhecimento ao depoente que a Comissão Parlamentar de
Inquérito tem poderes e determinação expressos na Constituição Federal, art. 58, § 3º; na Lei Federal
nº 1.579 de 18/3/1952, alterada pela Lei Federal nº 13.367 de 5/12/2016; na Lei Orgânica do Município
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do Rio de Janeiro, art. 45, IX; no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, arts. 121 a
124.
O senhor está sendo chamado a esta CPI como testemunha e, por essa razão, dou-lhe conhecimento
de que fazer afirmação falsa ou negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso
testemunho, conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
Agradecendo muito sua presença aqui, Secretário, a disposição do tempo também dos demais
assessores que estão aqui presentes, subsecretários, do Alexandre Cardeman, já nosso conhecido
aqui na CPI, muito importante aqui nos debates, analista de informática e chefe executivo do Centro
de Operações Rio (COR); Daniel Mancebo, coordenador-geral do Escritório de Planejamento da SubPar
da Casa Civil. Muito obrigado pela presença. Ana Carla Badaró Moreira Prado, assessora especial da
Casa Civil; e Samir M. Costa, geógrafo e coordenador de macroplanejamento do Escritório de
Planejamento da SubPar da Casa Civil.
Agradecendo muito a presença de todos vocês. Fomos comunicados que os senhores têm uma
apresentação de cerca de 20 minutos para iniciar os trabalhos. Então, vou passar direto o microfone
aos senhores para que possam fazer a apresentação. Logo depois, eu e o Vereador Renato Cinco
faremos as perguntas para o escopo da CPI. Mais uma vez, agradecendo sua presença, Senhor
Secretário.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Boa tarde a todos, Vereador Tarcísio Motta,
Vereador Renato Cinco. A gente vai começar uma apresentação – o Cardeman e o Daniel vão fazer. É
uma apresentação das nossas estratégias de curto, médio e longo prazos sobre o tema.
Vou passar para o Cardeman, que ele vai começar.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Bom dia, Vereador Cinco e Vereador Tarcísio.
A Casa Civil tem a função de coordenar. E o COR está administrativamente debaixo da Casa Civil.
Então, a gente vai falar um pouco só de algumas ações que a gente já falou das outras vezes, mas
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ações de curto, médio e longo prazos, do que a gente está fazendo e dando uma satisfação para
vocês do que a gente já fez. A gente vai ver os slides.
Então, a primeira foi a coordenação do GT de enchente, coisas que vocês já conhecem, mas foram
sete reuniões, 28 horas, 10 vistorias com 50 horas, mais 68 pontos de risco georreferenciados nas
seguintes comunidades que foram feitas com a CPI da enchente. Essa é uma das tarefas que a Casa
Civil, junto com o Centro de Operações, fez, que era coordenar essas visitas internas.
Então, a gente tem ações de planejamento de curto prazo que a gente continua fazendo, as
manutenções preventivas. A gente está trabalhando em Ralo Limpo agora, fazendo algumas
manutenções preventivas. Já começaram as reuniões do Plano Verão, de mapeamento de áreas de
enchente, de alagamento. A gente teve reunião com todas as áreas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação (SMIH), com a Conservação, com a Rio-Águas para ver aquelas áreas de
alagamento com maior índice de recorrência e risco para a gente poder ir atuando nelas com alguma
eficácia antes das chuvas acontecerem.
Já começamos o Plano Verão. Já começamos as primeiras reuniões. Estamos revisando todos
aqueles protocolos, matriz de responsabilidade. Então, eu, Vairão estamos fazendo isso, já há mais de
um mês trabalhando em cima disso.
Temos aqueles testes de inovação que comentamos. Então, já está instalado aquele sensor no
Catete, que está fazendo essa alimentação. Está disponível e aberto para a sociedade. A informação
está aberta.
Aumentamos a comunicação com a população. Criamos um aplicativo que seria muito importante
que toda a população baixasse. Estava no Android, agora já está no IOS. Isso é fundamental para nós,
como tínhamos falado na nossa apresentação. E ela já agora é uma coisa concreta, já está
funcionando; e, hoje, a gente atingiu a marca de 20 mil downloads. É uma coisa que precisamos
muito da cooperação de todos.
Sobre a capacidade de comunicação, diretrizes de desenvolvimento, a gente está aumentando aquela
fonte de informação. A gente já conversou com os supermercados sobre aquela informação ser
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divulgada em área de estágio, de modo que o próprio supermercado possa informar. Já tivemos a
primeira reunião.
Estamos fazendo uma resolução para poder ser colocada a Casa Civil. Não que seja uma coisa
autoritária, mas algo que seja uma diretriz para que todos os estabelecimentos possam informar a
população, o que é fundamental.
Isso é uma coisa. Estamos com a parceria com os aplicativos. Aumentamos a parceria com o Taxi.Rio.
Agora surgiu o Ônibus.Rio. Todos esses aplicativos vão receber push. Então já está fazendo push. É
mais uma forma de mandar a informação.
Então, a gente está tentando isso, ampliar a capacidade de comunicação. Já aumentamos desde a
última vez. Nas redes sociais havia um milhão e 50 pessoas e hoje há um milhão e 200 seguidores.
Colocamos informação no estádio: no Maracanã; no Engenhão; em São Januário, para baixarem o
aplicativo e seguirem as redes sociais.
E mais: a gente está com os novos estágios operacionais, que eu quero entregar aqui. A gente deve
anunciar isso agora em novembro junto com o Plano Verão.
Então, estamos fechando toda essa parte do Plano Verão e vamos fazer os novos estágios
operacionais. Uma coisa que acho que vocês já conhecem, já foi mostrado, mas só relembrando, é
que temos os gatilhos, que são eventos, mobilidade, condições meteorológicas, incidentes, acidentes
e desastres. E estamos saindo de normalidade, atenção e alerta e estamos indo para normalidade e
observação, atenção, alerta e crise. Então, isso é no que estamos trabalhando a curto prazo, quer
dizer, já está sendo feito, é coisa imediata e a médio prazo, estamos tentando, temos feito algumas
usando todas essas informações que estão chegando, tentando usar Business Intelligence (BI),
inteligências artificiais, fazer planejamento para que possam ser políticas públicas futuras.
Ali dá pra ver pouco, mas são ocorrências relacionadas às chuvas. A gente pega o grupo de
WhatsApp, onde tem informação, e monta toda a estrutura. Quantas pessoas falaram, o que foi
tirado de foto, quem falou mais, quantas vezes a gente entrou em atenção. Para quê? Para que

A2-1292

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
alguém depois, com essas informações, possa pensar em política pública. Isso, a médio prazo, é
fundamental para a gente construir novas diretrizes de informação. A médio prazo é isso.
Aqui a gente também está criando agora uma página que é aberta, toda aberta com todos os BIs de
várias coisas que a gente tem de informação. Tem ocorrência de engarrafamento, ocorrências no
comando, ocorrências de chuva. Isso é um trabalho que a gente está criando, um painel de BI aberto
para a população poder consultar, pesquisar, para as universidades olharem e poderem ter
informação e poderem trabalhar. A princípio, o centro de operações está trabalhando a médio e curto
prazo nisso. E, a longo prazo, o Daniel vai falar que é toda a parte de mudanças climáticas, toda a
parte de resiliência, que é o que ele vai falar agora a apresentação.
O SR. DANIEL MANCEBO – Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos aqui. Agradecendo pelo convite,
nós gostaríamos aqui de falar um pouco sobre as estratégias de planejamento da Prefeitura,
lembrando que eu sou o coordenador do Escritório de Planejamento, uma estrutura ligada à
Subsecretaria de Planejamento da Casa Civil. É uma estrutura técnica, montada com praticamente os
servidores do quadro técnico da Prefeitura, que tem como missão construir o planejamento da
cidade e estruturar o planejamento da cidade de médio e longo prazos; principalmente de longo
prazo, fazendo com que as políticas públicas, de fato, possam ter uma perenidade ao longo do
tempo. E as agendas climáticas se associam a essa lógica. São agendas que não conseguem ser
endereçadas num curto prazo, portanto, é importante ter toda essa construção do longo prazo.
É importante também mencionar que a estrutura de planejamento em alto nível começa em 2017. E
a gente está nesse processo de construção com as diferentes secretarias da Prefeitura, que
continuam com suas áreas de planejamento setorial, obviamente que agora articuladas num âmbito
técnico e todas na mesma direção do longo prazo. O que a gente vem fazendo nesse momento é
construir essas articulações com as diferentes áreas finalísticas para, de fato, a gente ter um
planejamento de longo prazo estabelecido.
O nosso principal carro-chefe é o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Cidade, que estabelece
uma visão da cidade para 2050 com metas para 2030. Essas metas são alinhadas com os objetivos
de desenvolvimento sustentável da ONU, e a gente entende que essa agenda dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 é uma agenda extremamente importante. Tem um
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lema que, para a Cidade do Rio de Janeiro, é muito caro, que é não deixar ninguém para trás. Ou seja,
a gente reduzir as desigualdades na cidade é uma questão muito importante. E a Cidade do Rio de
Janeiro tem desigualdades muito claras.
Portanto, essa agenda é altamente importante para a cidade. Obviamente que, apesar de ser uma
agenda global, a Cidade do Rio de Janeiro possui suas particularidades, então, o nosso grande desafio
é traduzir essa agenda que tem um caráter mais global – o Brasil é um dos países signatários para a
realidade da cidade. Na verdade, mais do que simplesmente 17 caixinhas, o que nós estamos fazendo
é discriminar, desenvolver e elaborar de forma mais detalhada quais são as metas, quais são as
ações da cidade articuladas às 169 metas que estão vinculadas a esses 17 ODS.
Claramente, esse é o nosso grande desafio, traduzir essa agenda, e, consequentemente, a gente
conta com o apoio de várias instituições parceiras externas, que são referência em diferentes
temáticas. Então, a gente tem o C40, que é uma rede de 96 cidades no mundo ligadas ao combate às
mudanças climáticas, eles vêm apoiando fortemente essa construção do Plano. A ONU-Habitat
também é uma grande parceira e já trabalhou conosco em algumas capacitações, que eu vou falar
um pouco mais adiante, que, para nós, são altamente relevantes, inclusive, para o corpo técnico. O
Unicef também é, assim como o Instituto República, e a gente está conversando, no momento, com a
Cruz Vermelha Internacional também para que eles possam apoiar o Plano, e o Instituto de
Transporte, que é o ITDP.
Bom, a nossa perspectiva é fazer essa construção do Plano através de uma série de mecanismos de
participação, e existe uma ferramenta que está no ar, chamada o Participa.Rio, que tem ali uma série
de consultas à população em relação ao Plano.
Para elaboração desse Plano, a gente conta com cerca de 40 órgãos do município e mais a Câmara
Metropolitana do Estado. Estamos nesse processo já desde 2017, discutindo com as áreas técnicas
quais são as possibilidades, quais são os diagnósticos da cidade, qual é o panorama atual. Ainda
estamos numa fase de construção. Então, na verdade, não há nenhum plano acabado ou fechado,
pelo contrário, fizemos alguns seminários, alguns encontros técnicos para construir essas metas e
essas ações.

A2-1294

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Nós estamos pensando num cenário com três ciclos de planejamento de 10 anos. Então, a gente está
pensando no ciclo 2020 a 2030 pautado pelas ODSs, de 2030 a 40, e 40 a 50, perseguindo muito o
lema de não deixar ninguém para trás, com a desigualdade sendo um dos pontos principais dentro
do plano.
Historicamente, as secretarias em geral trabalham de maneira muito setorizada. Então, a gente
iniciou o trabalho com elas por conta dessas caixinhas que estão abaixo ali do vídeo, ou seja, cultura,
habitação, transporte e uso do solo, entre outros. Ao longo do tempo, a gente percebeu que, na
verdade, a construção de uma agenda de longo prazo precisa contar, na verdade, com
transversalidade, com várias discussões, na verdade, que extrapolam muito o âmbito dessas
caixinhas.
Então, na verdade, a gente considerou cinco grandes temas principais de longo prazo que precisam
ser atacados, que nós entendemos como temas transversais, sendo o primeiro deles, ali, mudanças
climáticas e resiliência, que está tendo o apoio da C40 e que tem o rebatimento no que se refere às
questões climáticas. A gente vem tendo o apoio da C40 por termos assinados num compromisso em
2017 de neutralizar as emissões da cidade até 2050.
Esse é o nosso pano de fundo em relação à visão de longo prazo, como a cidade consegue diminuir
as suas emissões de gases do efeito estufa de maneira importante e potente? Recentemente, a gente
até publicou um inventário de emissões de gases. É um inventário feito totalmente com técnicos da
Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um grande avanço sob o ponto de vista institucional e técnico da
cidade. A proposta é que nós façamos esses inventários agora de forma anual.
Isso também é um grande avanço. Pouquíssimas cidades do mundo têm esse nível de
comprometimento. Publicamos um decreto em junho com a governança climática da cidade,
articulando diferentes atores do município no trato às questões climáticas. Então, isso também, para
nós, é altamente importante. Estamos sendo uma das referências da Rede C40 e eles estão nos
colocando como um grande exemplo para outras cidades do mundo. Para nós, é altamente
importante isso.
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O outro ponto é igualdade e equidade. Como eu falei, as disparidades regionais são muito grandes
entre as diferentes regiões da cidade. Essa pauta é altamente relevante. Inclusive, quando a gente
fala de questões climáticas, a gente está falando de áreas muito vulneráveis, que são as mais
impactadas pelas mudanças climáticas, e, portanto, isso é algo também valoroso e que está colocado
no Plano de maneira bem clara.
Na área de cooperação e paz, também, por questões óbvias, a Cidade do Rio de Janeiro ainda tem
aspectos de insegurança no espaço público. Então, há um ponto bem chave nesse sentido. E,
longevidade e bem-estar, a cidade está passando por uma transição demográfica, então, já é clara aí,
vou mostrar um pouco mais adiante alguns dados de um diagnóstico que mostram que a Cidade do
Rio de Janeiro já está passando por uma redução das faixas mais jovens da população e o
envelhecimento já é bem acentuado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Antes de você passar, deixa eu só entender. Porque são
cinco temas transversais e eu estou vendo quatro. O quinto é o “governança”, ou o quinto está
subentendido?
O SR. DANIEL MANCEBO – Isso. O quinto é o “governança”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O quinto é o governança? Ah, tá.
O SR. DANIEL MANCEBO – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque... é professor de História, cinco temas, eu só vejo
quatro bolinhas, eu estou pensando aqui: “Tem algum problema”.
O SR. DANIEL MANCEBO – Exatamente. A governança perpassa todos e, ao mesmo tempo, a gente só
consegue endereçar essas agendas através de mudanças de governança pública.
Bom, na área de longevidade e bem-estar, o que a gente vem trabalhando com o comitê de
planejamento da cidade é fazer uma avaliação dos cenários e perspectivas de crescimento
populacional e, somente colocando já alguns dados postos dos últimos dois censos, a gente percebe...
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nos últimos, na verdade, três censos, a gente percebe que já houve uma redução de cerca de 9% da
população de 0 a 17 anos e um aumento de 85% da população acima de 70 anos.
Quando a gente olha as perspectivas populacionais, e a gente vem usando alguns dados produzidos
nos últimos anos de cenários populacionais, a gente vê que a Cidade do Rio de Janeiro passa a ter
redução da população a partir de 2030 e também, consequentemente, um envelhecimento e um
aumento da população mais idosa, da ordem de quase 2,5%, se a gente for considerar 2,3 vezes até
2065, nosso marco ali principal é 2050, então, a gente passaria a ter, hoje... temos cerca de 19% de
população idosa; na cidade, vamos passar a ter 32% nessas projeções populacionais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aquele dado ali de que já está estagnado o total de
população desde 2010, é isso mesmo? Ou seja, a gente está com 6,6... não, no total.
Ali, está vendo? Desde 2010, a barra, o total ali é 6,6. Segue em 6,6 até 2030 e, depois, cai; mas esse
dado de 2010 até agora já está estagnado mesmo, ele é real, se confirmou na realidade?
O SR. DANIEL MANCEBO – Na verdade, o que é feito, hoje, são projeções populacionais, então, a última
projeção do IBGE mostra cerca de 6,7 milhões de habitantes, hoje. Então, a gente entenderia que está
numa estabilidade já? A gente só vai conseguir confirmar, de fato, com o censo de 2020.
Na área de igualdade e equidade, a gente vem usando uma série de indicadores importantes e
discretizando o Índice de Progresso Social (IPS), índice desenvolvido pelo IPP, e que mostram, por
exemplo, aqui é o IPS completo, mas mostram ali algumas áreas muito vulneráveis da cidade, em
termos de igualdade e equidade.
A gente tem esses dados discriminados por subitem, então, a gente consegue ver claramente sob o
ponto de vista da educação, da saúde, da assistência social, enfim, uma série de indicadores que a
gente trabalha para construir esse planejamento.
Na área de cooperação e paz, também seguindo uma série de indicadores que estão postos, também,
no Índice de Progresso Social, a gente vê, por exemplo, dados como violência da mulher ou
homicídios de jovens negros e a vulnerabilidade familiar que ressaltam aí, por exemplo, o Caju, o
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Pavuna, como os indicadores menores ou piores da cidade. E, portanto, endereçar esses assuntos é
altamente importante para a cidade.
Bom, em relação a mudanças climáticas e resiliência, a Cidade do Rio de Janeiro já vem trabalhando
com uma série de dados e diagnósticos que já foram feitos ao longo dos últimos anos, então, é
importante ressaltar a estratégia de adaptação às mudanças climáticas realizadas em 2016, assim
como o Plano Rio Resiliente, que foi realizado, também, concluída em 2016, mas que começou em
2013, 2014. E esses dados que foram levantados naquelas são a base para a construção do
planejamento nesse momento.
Importante ressaltar que esses documentos anteriores eram estratégias, então, eles não definiam
prazos, não definiam ações de fato concretas. O nosso trabalho, nesse momento, é em cima desses
diagnósticos, dessas avaliações preliminares, de fato, sim, agora, construir as metas e ações,
considerando o longo prazo.
Bom, então, é sabido que a cidade tem uma série de fatores climáticos críticos, como por exemplo, o
calor, a possibilidade de variação de marés e do nível do mar, bem como a questão das chuvas
intensas e dos deslizamentos em função disso.
Então, esses dados, por exemplo, são dados que foram construídos pela COPPE, no Instituto Centro
Clima, e que são a base desse nosso planejamento, desse momento, desse trabalho, nesse momento.
Foram feitos em 2016.
Bom, em cima desse universo de informações que existe, a cidade assinou um compromisso de ser
neutra em carbono até 2050, bem como de realizar uma série de ações ligadas às questões
climáticas. Então, por exemplo, foi publicado em junho deste ano um decreto também relacionando a
eletrificação da frota de transportes, assim como são feitos outros estudos de maneira que a gente
consiga reduzir as emissões de gases da Cidade do Rio de Janeiro.
Claramente, há um desafio muito grande. A Cidade do Rio, ela tem ainda, está ainda em uma curva
ascendente de emissão de gases do efeito estufa. As cidades de países em desenvolvimento elas
estão, ainda, nesse crescente. A nossa situação é extremamente diferente de situações, como cidades
no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. E, portanto, tem que haver um
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entendimento dessa situação para que a gente consiga ter uma transição para uma economia de
baixo carbono, de forma paulatina – não pode ser abrupta.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só um parêntese. Queria registrar o seguinte: acho importante o
debate que está acontecendo, mas os relatórios mais recentes que vem sendo publicados pelo
mundo – não é? – 2050 já é depois do apocalipse. Se a gente vai neutralizar as nossas emissões em
2050, não adianta nada ter esse plano, porque a gente tem 10 anos para resolver os problemas das
mudanças climáticas no planeta. As metas têm de ser reajustadas. Recentemente, saiu um relatório
na Austrália, da Universidade australiana, dizendo que, se a gente não mudar as emissões na próxima
década, em 2050, já é o colapso da civilização ocidental.
Esses dados são dados muito otimistas, porque o IPCC, como ele faz a média das pesquisas de todos
os cientistas do mundo, tende a ter relatórios mais otimistas que a realidade – não é?
Hoje, por exemplo, a meta de 2 graus de temperatura, para muitos cientistas, vai ser ultrapassada
em 2035, no planeta, se nada mudar nos próximos 10 anos. Vou só chamar a atenção, porque, talvez,
a gente tenha que ser mais ousado.
A Prefeitura, talvez, precise não ficar presa aos números consensuais dos organismos internacionais,
que tendem ao otimismo, e tentar encarar a coisas como algo mais emergencial, ainda, do que a
gente está avaliando hoje.
O SR. DANIEL MANCEBO – É. Nessa linha, a gente está trabalhando com um cenário de 1.5 de
aumento. E a gente entende que, de fato, as ações têm de começar agora. E é nesse mesmo espírito
que a gente vem trabalhando, porque a gente só consegue implantar ações, mesmo que seja em
2025, 23 ou 24, se começarmos agora. Então, uma série de estudos preliminares, projetos e
detalhamentos específicos estão sendo feitos, para que a gente consiga e para fazer essa transição
para uma economia de baixo carbono – não é?
É importante também falar que a gente está junto com outras nove cidades da América Latina,
desenvolvendo planos de ação climática, simultaneamente. No caso do Brasil, com apoio da Rede da
C40. Especificamente no Brasil, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador estão simultaneamente
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fazendo seus planos de ação climática. E todas essas cidades enfrentam até desafios semelhantes,
porque há a necessidade de inverter essa tendência de crescimento das emissões de gases.
Há também uma necessidade importante de trabalharmos na questão de adaptação às mudanças
climáticas da cidade, também estão sendo avaliações para construirmos as ações necessárias para a
cidade ficar mais adaptada a esses efeitos, considerando que a nossa geografia é altamente
impactante sob o ponto de vista das mudanças climáticas. Então, os potenciais danos à cidade são
sempre muitos grandes, quando tem um evento extremo. E a tendência é que haja esse aumento ao
longo dos próximos anos.
Então, dentre os componentes essenciais da questão climática, temos quatro principais
componentes. A meta de emissão de gases – é exatamente neste ponto que estamos desenvolvendo,
no momento, quais são as perspectivas de redução –
até 30 e até 50. Obviamente que 50 é a meta posta para neutralizar as emissões. O que estamos
desenvolvendo agora é como fazer isso.
Sobre o ponto de vista de resiliência às ameaças do clima, os efeitos dos eventos extremos já
acontecem, como todos sabem. Portanto, todo o conhecimento em relação à adaptação das
mudanças climáticas também precisa ser considerado nos planejamentos de médio e longo prazo. A
governança e a colaboração, então...
A articulação entre os diferentes órgãos operacionais que já trabalham nesse sentido também vem
sendo feita – inclusive o COR é parte central desse processo. A governança foi publicada em decreto,
foi publicada em junho e regulamenta essa governança para a Cidade do Rio de Janeiro. Obviamente
que os benefícios sociais – considerando que as populações mais carentes são as mais afetadas
pelos efeitos das mudanças climáticas – têm que considerar essas particularidades e essa
vulnerabilidade da população.
Bom, falamos um pouco da governança climática do Município do Rio. São três pontos principais da
governança climática: o primeiro é o Plano de Ação Climática, que é parte componente do Plano de
Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio.
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O segundo ponto é o Plano de Monitoramento Climático e como falei, a Cidade do Rio está inovando
por termos o primeiro inventário anual desde 2012. Então, a Cidade publicou o inventário há dois
meses e ele se refere ao ano de 2017, mas com dados anuais desde 2012. Esse é um grande
diferencial que a Cidade do Rio de Janeiro está tendo em relação a outras cidades.
Igualmente, está sendo desenvolvido o Sistema de Monitoramento Climático, SISCLIMA, de
responsabilidade do Instituto Pereira Passos e o objetivo é que agora consigamos publicar esses
inventários de forma anual e, com isso, consigamos ajustar possíveis ações e metas ao longo desse
processo.
Há, também, o Comitê Executivo de Mudanças Climáticas, que é uma parte do Comitê de
Planejamento da Cidade. Então, esses órgãos que estão listados aí fazem parte desse comitê, sendo
que há um núcleo duro de áreas mais afins à questão climática e que estão diretamente relacionadas
às questões climáticas. Esses são os cinco primeiros órgãos desse comitê. Ali, seriam a SubPAC, a
Subsecretaria de Planejamento, através de seus dois escritórios: o escritório de planejamento e o de
gerenciamento de projetos e metas; através da gerência de mudanças climáticas e desenvolvimento
sustentável , a Secretaria de Meio Ambiente; o Instituo Pereira Passos, que é o responsável por fazer
os inventários e o Centro de Operações Rio – que é o responsável pelas ações de resiliência.
Existe uma série de documentos que foram feitos e estão sendo considerados nessa construção do
Plano da Cidade do Rio, plano de longo prazo. Aqui, incluímos os inventários anteriores já publicados,
o Rio Resiliente – que foi uma estratégia publicada em 2016 e 2015 –, a estratégia de adaptação às
mudanças climáticas e a estratégia de resiliência em 2017.
Falando um pouco sobre a parte de engajamento social, o plano tem uma parceria muito forte com a
Secretaria de Educação, que é muito parceira nessa discussão do plano. Estamos entendendo que as
escolas são pontos centrais dessa construção do planejamento da Cidade e, portanto, as escolas já
vêm desenvolvendo uma série de ações específicas sobre os objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU com os alunos. Entendemos que esse plano de longo prazo tem que ser
abraçado pelas crianças e jovens. Então, a visão de longo prazo da Cidade é o ponto central. Tem que
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haver um pertencimento da população em relação a essa agenda. Portanto, estamos entendendo
que a participação das crianças da comunidade escolar é altamente importante.
Nós, como falei também, publicamos o Participa.Rio, uma ferramenta de participação social que está
com três ondas de participação na internet, em o qual as pessoas podem ir lá contribuir, priorizar, por
exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) ou algumas visões da cidade. Temos,
ainda, duas para serem publicadas.
Na área presencial, nós fizemos uma série de oficinas de capacitação e discussão do plano, com o
apoio da ONU Habitat e das escolas, considerando que a comunidade escolar é um ponto central da
discussão e da construção do planejamento da cidade. Ali, no lado direito, a gente tem o personagem
do plano - foi feita uma votação, um concurso com as diferentes escolas e os diferentes alunos da
cidade. Foram mais de 5000 votações na ferramenta de participação para a escolha do nome do
personagem, que é o Susteco. O personagem foi escolhido, se não me engano, por uma escola de
Guaratiba. O Susteco é um grande articulador com as crianças – em termos de materiais, de
conteúdos, de documentos – para que, de fato, o plano possa chegar às crianças e aos jovens.
A gente vem contando com a parceria da MultiRio na elaboração de materiais, de produtos
específicos para as crianças.
Aqui está um pouco da nossa agenda de capacitação, essa que fizemos com várias entidades
externas e órgãos da Prefeitura também. Foram mais de 1.300 técnicos capacitados nesse processo.
Nós realizamos essas capacitações em março, abril e maio. Mais de mil professores da Secretaria de
Educação participaram desse movimento. A gente fez essa capacitação na Agenda 2030. Fizemos,
também, uma série de capacitações relacionadas à transparência, metodologia de participação social,
nova agenda urbana e laboratórios de inovação e gestão. Foram cerca de 32 instituições parceiras
convidadas para participar dessas capacitações na cidade.
Falando um pouco, para poder finalizar, sobre a participação presencial nas escolas, entendendo que
essa agenda de planejamento é uma agenda altamente positiva e importante para a Cidade do Rio de
Janeiro. Essa construção vem sendo feita de maneira que as escolas consigam colocar essa pauta
para os seus alunos. Ou seja, através de diferentes mecanismos de discussão pedagógica e de
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discussão em termos de projeto, quais sejam: envolvendo as crianças no processo de participação do
planejamento; promovendo o engajamento da comunidade escolar na construção do futuro da
cidade; diagnosticando os desafios, conforme a percepção da comunidade escolar; e apresentando
possibilidade de participação no Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) da Cidade do Rio.
Nós estamos fazendo isso através de escolas polo, contando novamente com a parceria da UFRJ,
além da ONU Habitat e da C40. Então, a proposta é que diferentes ações sejam realizadas na cidade –
e já estão sendo, na verdade. Temos uma série de levantamentos importantes que vão ser feitos na
identificação de prioridades para os territórios e na discussão de possibilidades de ação junto à
comunidade escolar nas diferentes regiões.
É isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Secretário quer completar alguma coisa sobre essa
situação? Vereador Renato Cinco, o senhor quer fazer alguma pergunta inicial?
Deixe-me tentar... Sobre essa apresentação, eu confesso que a gente tem uma série de perguntas
sobre o papel da Casa Civil e a gente não estava, de fato, ligado nesse processo. Quanto tempo a
gente já tem de CPI? A gente vem falando das questões das mudanças climáticas desde março. Cada
um que senta aqui, o Vereador Renato Cinco sempre faz a pergunta sobre isso, e pouquíssima gente
que se sentou aqui fez. Eu, pelo menos, não me lembro de alguém que tenha feito referência a este
processo que você apresentou agora. Ou seja, às vezes, a gente perguntava para as pessoas desses
documentos, do Rio Resiliente. Falávamos de uma coisa ou outra, mas ninguém que estava aqui
falava: “Não.

Tem um processo acontecendo de elaboração do Plano de Desenvolvimento

Sustentável em que a gente está...”
A minha impressão é de que o que você está apresentando aqui – o Vereador Cinco estava aqui
falando sobre as diferenças de metas – está muito desconectado do restante da Administração
Pública do Município do Rio. Quando a gente estava falando com a Geo-Rio, com a Defesa Civil, com a
Rio-Águas, com a Secretaria de Conservação ou com o Comitê de Bacias, ninguém falou nada sobre
isso. Como é que, de fato, isso está?
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Eu estou entendo que vocês estão produzindo esse tipo de planejamento de longo prazo, mas como
é que vocês estão envolvendo o resto da Prefeitura – que me parece não levar isso em
consideração?
O SR. DANIEL MANCEBO – É. Na verdade, tanto a Geo-Rio quanto a Defesa Civil, assim como todos
esses órgãos que você mencionou, eles estão diretamente relacionados à construção do plano.
Então, assim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parece-me que eles não estão dando importância, porque
toda vez que nós perguntávamos sobre isso, eles não falaram sobre o que você falou. Eu estou
espantado, pois enquanto você estava apresentando, eu falei: “Caramba! A gente perguntou para
todo mundo sobre isso, mas ninguém falou.” Agora, você vem aqui dizer que tem o negócio
acontecendo.
O que parece é que vocês estão fazendo, mas o resto da Prefeitura não sabe.
O SR. DANIEL MANCEBO – Não. Pelo contrário, sabem e estão articulados nesse processo de
construção desde o início. Então, como eu falei, esse trabalho já vem de longo prazo, a construção é
de uma agenda de longo prazo, vem no mínimo há dois anos.
Então, eu acho que o Secretário Paulo Albino teve o interesse de trazer esse assunto à Mesa para
explicar e deixar claro para esta Casa sobre a importância desse trabalho e de como isso já vem
sendo feito em parceria com as diferentes secretarias. Inclusive, só para dar um exemplo, a Geo-Rio e
a Rio-Águas participaram de uma Academia de Adaptação às Mudanças Climáticas há cerca de três
meses, na qual técnicos indicados por esses órgãos fizeram uma série de capacitações e, também,
apontamentos de como as novas obras podem ser mais adaptadas e mais resilientes frente aos
impactos da mudança do clima.
Então, sim, há essa integração entre os diferentes órgãos da Prefeitura. A gente entende que, cada
vez mais, essa agenda vem sendo discutida e introjetada pelas secretarias. Essa discussão não é
algo trivial. Há uma questão importante em relação ao curtíssimo prazo e ao médio e longo prazo.
Esse é o nosso desafio e a nossa construção conjunta com a secretaria.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Daniel, eu não estou dizendo que você está mentindo, não.
Longe disso. Eu imagino que, de fato, essas coisas estejam acontecendo. O que eu estou tentando
entender – e essa é a minha impressão e eu posso estar errado ao final – é que, quando aqui
estavam sentados outros órgãos e a gente perguntava, ninguém fez referência a essas reuniões que
você está dizendo, e elas aconteceram. A minha impressão – e é uma sugestão – é que a Prefeitura
possa avaliar sobre...
A gente sabe que, às vezes, os planos acontecem, pois a Prefeitura está pressionada para fazer o
plano, porque tem alguma pressão externa, algum compromisso assumido ou alguma questão
orçamentária. Caso contrário, não tem transferência de lá e de cá ou alguma pressão de
compromisso assumido ultimamente. Aí, planos são construídos e, às vezes, viram meras
formalidades burocráticas. Não é esse o caso do que você apresenta. Mas para ele não ser mera
formalidade burocrática, o que eu estou dizendo hoje é que: parece-me que pouquíssimos órgãos que
vieram aqui estão, de fato, comprometidos com o tipo de processo que você está apresentando. Essa
foi a minha impressão sobre isso.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Vereador, deixe-me explicar. Acho que é assim: para mim, o que
existe as secretarias sabem.

Só que quem se sentou aqui era muito mais operacional do que

planejamento de Executivo. Então...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas até secretários se sentaram aqui. A última fase foi com
os secretários. Eu posso pensar...
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Mas eu vejo que teve muito operacional e existe um gap entre o
operacional. Eles trabalham muito no planejamento estratégico de uma secretaria. Acho que o
senhor tem razão. Acho que tem que dar uma aproximada, mas existe isso. Eu vejo muito isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É exatamente isso.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Acho que o senhor tem razão.
aproximada, mas, existe isso. Eu vejo muito isso.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É exatamente isso.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – A gente está muito próximo deles e a gente trabalhou o resiliente.
Então, começou dentro do Centro de Operações. A gente está muito próximo deles porque a gente
operava junto com eles e montou uma área de planejamento para fazer isso. Mas acho que outros
órgãos não têm esse gap.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa é minha impressão, de que o gap está muito grande.
Por exemplo…
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Mas existe… todas as secretarias participaram.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Atualização do Plano Diretor está considerando o Plano de
Desenvolvimento Sustentável? Como está a conexão entre uma coisa e outra?
O SR. DANIEL MANCEBO – Sim, então, são duas estruturas que conversam e se articulam. Nós
participamos do comitê de elaboração do Plano Diretor e a construção desses dois planos está
integrada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o Plano de Saneamento Básico?
O SR. DANIEL MANCEBO – É, o Plano de Saneamento não está sendo revisto neste momento até onde
a gente…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque tem gente que diz aqui que está em revisão, tem
gente que diz que não está em revisão. Até agora, a gente não conseguiu entender se esse negócio
está sendo revisado ou não. É aquele plano que já deveria ter sido revisado duas vezes.
O SR. DANIEL MANCEBO – Bom, é uma questão específica, que a gente tem que consultar a
Secretaria específica para ver até que ponto eles já iniciaram o processo. A gente não tem
conhecimento dessa revisão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E saneamento é fundamental no processo como um todo, na
questão do desenvolvimento sustentável também.
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O SR. DANIEL MANCEBO – Realmente, é muito importante. De toda forma, qual é nosso objetivo,
Vereador? Nós temos uma série de planos na Cidade. Então, a missão do planejamento central, que é
uma estrutura nova, em construção é articular esses diferentes planos para que eles, de fato,
convirjam. Isso não é uma tarefa trivial, como o senhor já deve imaginar, por conta de uma ausência
da estrutura de planejamento a nível central por mais de 20 anos. Então, a retomada dessa cultura
de planejamento é algo que nós estamos fazendo há dois anos e meio. Portanto, a gente vem
enfrentando esse desafio. Isso, para nós, é altamente relevante, porque o planejamento central
precisa ter a parceria dos diferentes órgãos. Então, é por isso que eu acho que todas as perguntas
que o senhor fez estão muito na linha de que a gente está numa transição para reconstrução de um
planejamento centralizado e que as diferentes áreas operacionais considerem esse planejamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando a gente teve aqui, o Secretário de Meio Ambiente, ele
falou uma coisa, que às vezes a gente tem até a questão do planejamento, das metas, mas faltam os
instrumentos. Você estava falando da questão do inventário de emissões de gases de efeito estufa.
Mas, hoje, quais são os instrumentos que vocês têm pensado para incidir nisso, as metas? Eu fico
pensando, por exemplo, que era o objeto da outra CPI de que fiz parte, da questão da mobilidade
urbana e do sistema de ônibus. O Barata vai deixar reduzir efeito estufa na Cidade do Rio de Janeiro?
Qual o instrumento? No final das contas, como vocês vão enfrentar? Há interesses econômicos
fortíssimos nessa história toda. Toda vez que a gente tenta incidir sobre isso, a gente não consegue.
Sei lá, não sei se a pergunta é para você ou para o Secretário, porque é isso. Por exemplo, pensar
numa coisa óbvia que é a gente ter esse sistema de ônibus irracional na Cidade, caro e, do ponto de
vista da mobilidade, péssimo. E sem transparência nenhuma, sem que a gente consiga planejar
direito, porque os interesses dos empresários de ônibus não deixam. Qual é o instrumento que vocês
estão imaginando construir desse ponto de vista?
Fala, Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, só aproveitando, Tarcísio, para lembrar que a gente tem um
projeto, de nossa coautoria, que está em pauta agora na Câmara, que muda a

maneira de

estabelecer os contratos com as empresas de ônibus. Acho que é uma grande oportunidade para a
Cidade. O projeto altera as futuras concessões de empresas de ônibus, estabelecendo o contrato por
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quilômetro rodado. Em vez de a empresa de ônibus fazer aquela caixa-preta arrecadando as
passagens, sem a sociedade conseguir controlar a quantidade de ônibus que está cumprindo ou não
os itinerários, os horários, etc., a Prefeitura passaria a arrecadar as passagens, a fazer a arrecadação,
e a pagar as empresas de ônibus por quilômetro rodado. Isso daria mais transparência para o
sistema, isso permitir, por exemplo, diminuir as tensões nas ruas em relação às gratuidades. Porque,
se o empresário está recebendo por quilômetro rodado, não interessa para ele se o ônibus tem
passageiros pagando a passagem ou se só tem estudantes e velhinhos. Não vai fazer diferença para
o empresário. A mesma coisa, aquela linha de ônibus… Eu sou vizinho do ponto final do 409, na
Tijuca, você entra aí nos sites com informação tem o mito de que o 409 roda 24 horas e eu sei que às
23h30, meia-noite, acabou de rodar. O 409 só vai voltar a rodar às cinco ou seis horas da manhã. De
madrugada não há lucro para o empresário.
No sistema por pagamento por quilômetro rodado não vai fazer diferença nenhuma para o
empresário se o ônibus dele estiver cheio ou estiver vazio de madrugada, mas ele vai estar à
disposição.
Então, esse eu acho que é um instrumento que permite à Prefeitura tomar as rédeas sobre o sistema
de transportes, inclusive colaborando para a questão ambiental, né?
Então, só aproveitando a oportunidade para pedir apoio para a Prefeitura para a gente conseguir
aprovar aqui na Câmara Municipal esse novo marco regulatório, né, para as empresas de ônibus.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque esse, muitas vezes, é o problema, né? A gente
apresenta um projeto para estar de acordo com o plano, mas, na hora que precisa do apoio da
Prefeitura para passar aqui, não tem. É um problema.
Eu acho que isso... É isso que, às vezes, angustia na nossa... Por exemplo, aí vamos entrar um pouco
no nosso assunto... Quer dizer, já estávamos no assunto, mas um pouquinho no que a gente já tem
acumulado. Eu gosto desse lema, né? “Não deixar ninguém para trás”.
A gente precisa superar as questões de não ter pluviômetro, ter tanto menos pluviômetro na Zona
Oeste, de não ter um sistema de alarme na Zona Oeste, de não ter... Que esse mapa da questão...
Inclusive, que eu acho que o Cardeman falou, talvez até mais do que você, de um plano da questão do
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alagamento... A gente tem até certo mapeamento dos riscos de deslizamento, mas não tem de
alagamento. Para não deixar ninguém para trás, a gente precisa fazer muita coisa mesmo, porque
estamos deixando gente para trás para caramba nessa história inclusive disso.
Aproveitando para perguntar: o COR está na Casa Civil ou está no Gabinete do Prefeito?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não, então, ele está no gabinete do Prefeito... Ele está no Gabinete
do Prefeito, mas administrativamente ele está ligado à Casa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, que eu sei. Teve aquela tentativa de mudança do COR
para o...
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É porque...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Ordem Pública, que a gente resistiu aqui...
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não... A Casa Civil...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como não era para voltar para a Casa Civil, foi para o
Gabinete do Prefeito. Aí agora devolve... Mas, espera aí, o COR está falando agora em Casa Civil? Aí
eu... eu...
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não, não. Porque é o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu, até por mim... pode ficar na Casa Civil. Eu só preciso
entender essa zona.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não, o Gabinete do Prefeito não tem... não tem essa... toda essa
estrutura orçamentária, não tem administrativo.
Então, na verdade, quem faz toda a parte administrativa do contrato e tudo é a Casa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho... Às vezes, eu fico... A minha vontade é de um dia
ligar para o Crivella e falar “pô, Crivella, vamos simplificar as coisas, meu caro”.
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A Defesa Civil está na Saúde, na Conservação, Ordem Pública ao mesmo tempo. O COR fica para lá e
para cá. A Rio-Águas está num lugar. A Geo-Rio está no outro e não sei o quê. Pô! Não dá para
simplificar?
Essa história de lá no início do governo dizer “vamos reduzir as secretarias”, como se isso fosse
economizar dinheiro público e não foi, a gente está pagando o preço desse negócio até hoje. É uma
zona... E desculpa, é só porque eu não... Eu falei “caraca, mané! Eu topo! Fica na Casa Civil!”. É isso.
Na verdade, o que acontece é... E a gente defende isso há muito tempo. A existência de uma
Secretaria de Planejamento, que é isso que você está falando, recuperar a perspectiva de
planejamento, né? No governo passado o planejamento era feito no escritório da Odebrecht, né? A
gente sabe disso.
Agora, não tem um planejamento público. E aí aqui, que bom saber que tem alguém pensando em
planejamento estar vinculado à Casa Civil, mas por que cargas d’água não consegue fazer uma lógica
racional nessa alocação de órgãos nas secretarias? Isso é angustiante, Cardeman. Eu sei que a culpa
não é sua, não é do secretário, mas eu... Só foi mais uma, né? Porque toda sessão eu acabo falando
alguma coisa parecida.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tarcísio...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É não... É só um comentário, porque, de tudo que me angustia hoje
na Prefeitura, o que mais me angustia é a gente ter mais de R$ 600 milhões de orçamento para algo
que não é atribuição do Município, que é Ordem Pública.
Hoje a gente está vendo a notícia de o Prefeito querer devolver dois hospitais para o Estado, e é
atribuição do Município a saúde, né, e mantém R$ 600 milhões na Ordem Pública. Eu quero saber
porque o Prefeito não devolve a Ordem Pública para o Estado, né? Saúde é atribuição municipal.
Ordem Pública não é.
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Então, podia fazer uma grande redução orçamentária na Secretaria de Ordem Pública, parar de
gastar dinheiro com o que não é atribuição municipal. Só abrir a Constituição no artigo que define as
atribuições municipais. Não cita a ordem pública. Não é atribuição municipal. E é o orçamento que
mais cresceu. No início do Eduardo Paes eram cerca de R$ 200 milhões e agora são mais de R$ 600
milhões, faltando dinheiro para outras pastas, né?
Vamos devolver as bombas de gás lacrimogêneo, os “tasers”, os cassetetes, os carros. Entrega tudo
para o Governo do Estado. Para de gastar dinheiro com ordem pública e vá gastar dinheiro com a
saúde, com a educação, com mobilidade urbana, que são atribuições municipais.
O que mais me angustia hoje nessa administração e na anterior.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E isso acho que tem a ver, não só o que o Cinco está falando,
mas também essa história de, às vezes, a gente ficar perdido sobre quem é que está em cada lugar e
a gente vai conversar sobre esse ponto que é, inclusive, um tema fundamental: governança. Dos
princípios da ideia de governança nessa história é pensar isso, como é que se integra os diferentes
órgãos, como é que coordena. Que é a função da Casa Civil, ou seja, pra gente poder pensar nessa
história toda. A gente vai chamar o gabinete do Prefeito até a próxima semana. Vamos lá. Aí a gente
vai perguntar isso. Secretário, podemos começar a fazer algumas perguntas aqui importantes?
No seu entendimento, qual é o papel da Casa Civil no conjunto de políticas necessárias para a
prevenção dos riscos e mitigação dos impactos das chuvas fortes?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vereador, é basicamente o que a gente está
fazendo aqui: planejar, integrar e é isso que eu estou valorizando assim que eu cheguei. Tanto é que
ninguém tinha conhecimento disso até o dia de hoje. Por isso que eu fiz questão de trazê-los, porque
é uma subsecretaria que eu tenho, me chamou muita atenção o trabalho técnico que eles fazem. E é
justamente essa valorização que eu quero dar. De integrar, de fazer trabalhar junto. Agora, estou lá
desde julho, 1º de julho, e o meu foco lá é planejar e integrar. Esse é o meu foco.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente quando lê as atribuições da Casa Civil, a segunda
atribuição, é assessorar diretamente o prefeito, no desempenho de suas atribuições em especial nos
assuntos relacionados com a coordenação e integração das ações do governo. Então, de uma certa
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medida, a Casa Civil tem um pouco essa lógica do coordenadora para que as ações de governo
possam, muitas vezes, uma ação de governo requer políticas e ações de várias secretarias e
subsecretarias e autarquias etc. e no final é função da Casa Civil, de uma certa forma, colocar essa
ligação entre as várias secretarias etc e órgãos com relação a isso. E, aí, como a questão da
prevenção, da gestão da crise e depois do enfrentamento das consequências das chuvas, prevenção
das chuvas, gestão da crise no momento da chuva e depois sempre e da forma como está a
administração Crivella, envolvem necessariamente diferentes secretarias, nos parece que a Casa Civil
teria esse papel, está correto?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Correto. Tem esse papel. Esse papel é que a
gente vai, justamente por isso que eu os trouxe aqui. Porque para a gente poder integrar, a gente tem
que planejar. Pelo menos eu enxergo assim. E é isso que a gente está fazendo. A gente está
mergulhando no planejamento e isso é uma função minha e eu tenho exercido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E como é que se dá esse ciclo de planejamento para
prevenção, gestão de crise, recuperação urbana, ou seja, a Casa Civil acaba participando do
planejamento do antes, durante e depois das chuvas?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Com o COR, em especial, por conta do Plano
Verão a gente já, foi o que o Cardeman colocou ainda há pouco, que é justamente a parte de
prevenção e como nós fizemos no grupo de trabalho, a gente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, eu acho que o grupo de trabalho é um bom exemplo.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Que é justamente o depois, a gente defender,
arrumar o depois. Que também é para integrar os órgãos nas ações posteriores às chuvas, enfim,
essas intempéries que a gente tem passado aí.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. O Plano Verão é aquele plano que tem o título de Plano
de Ações Integradas... Gestão...
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O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É. O Plano de Ações Integradas faz parte junto com o Plano Verão. O
Plano Verão é macro. Existe o Plano de Ação Integrada, ele faz, é uma parte de todo o Plano Verão. O
Plano Verão, ele...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Plano Verão não é um documento, então?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não. Ele é um documento, mas ele vem acoplado o Plano de Ações
Integradas, vem Matriz de Responsabilidade, vêm todas essas iniciativas de aplicativo, tudo isso a
gente fala que é o Plano Verão. É como a gente vai se preparar para o verão de 2019-2020.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o tal Plano de Ações Integradas tem Matriz de
Responsabilidade.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Também tem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não lembro se tinha aplicativo. Porque, eu vou te
confessar, a gente está chegando no final da CPI, e todo mundo fala Plano Verão, mas nunca vimos o
Plano Verão. Nenhum Plano Verão em nenhum ano. Aí eu falei: “Então, o Plano Verão é o Plano de
Ações Integradas e não sei o quê...”
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Na verdade, o Plano Verão existe, é um conjunto de várias...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Renova-se a cada ano?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – De vários planos. Então, tem o Plano de Ação Integrada, tem várias
iniciativas que estão dentro desse Plano Verão. Eu vou ver depois e encaminho o que a gente tem
desse conjunto de planos que a gente tem, Plano de Ação Integrada.
A gente, hoje, sentou com o pessoal de todas as secretarias e iniciou o Plano Verão, que surgiu assim:
“Temos que fazer um plano para o próximo verão”; e daí surgiu: “Bom, o que que a gente tem para o
Plano Verão? A matriz de responsabilidade, o Plano de Ações Integradas, o Ralo Limpo”. Isso tudo são
peças que fazem parte de um plano para o verão seguinte. E, aí, virou o Plano Verão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Entendi.
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Eu vou voltar a isso depois. E o Plano de Ações Integradas é de autoria do COR? Porque, no
documento, depois, vocês precisam botar; não tinha quem era o autor no documento.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É, na verdade, a autoria, Vereador...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou coordenação.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É coordenação. Na verdade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tinha a secretaria.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – A gente é um meio de coordenação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Como vocês viram, a gente pega de cada secretaria o que ela está
fazendo e tenta fazer essa integração. Então, se uma secretaria está atuando em tal lugar, vemos
como ela vai se integrar com a Comlurb, com o Ralo Limpo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que eu estou falando, isso é um detalhe, juro. Mas quando
a gente recebeu, e eu acho que foi via Geo-Rio. Foi a Geo-Rio que mandou para a gente? Não lembro
mais. Foi a Seconserva que mandou para a gente.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É, Seconserva.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente olhou e falou: “Mas esse aqui é da Seconserva?”
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não, é porque botaram...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – “Não, é de quem?” Aí, a gente ficou procurando.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Mas a gente também mandou, não mandou? Acho que a gente...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu acho que vocês também mandaram depois. Na primeira
vez que mandaram, a gente não conseguia identificar quem é que tinha sido responsável pela
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elaboração ou coordenação. Não estava na apresentação do projeto. E, aí, depois, eu perguntei ao
Presidente da Defesa Civil e ele disse: “Nunca vi”. Aí, eu fiquei: “Caraca, mané!”
Quero registrar e agradecer a presença da nobre Vereadora Teresa Bergher, membro titular desta
CPI. Muito obrigado pela sua presença.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa eu perguntar mais uma coisa: a Prefeitura fez um
balanço da sua atuação durante as chuvas de 2019?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Fez. Talvez não tenha feito o ideal, mas fez.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque...
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – E eu participei. Já foi uma das minhas
primeiras ações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para te dar um dado, porque eu fiquei muito preocupado
com isso. A Defesa Civil, na matriz de responsabilidade, tem a função de contabilizar os mortos, não
sabia o número de vítimas das chuvas. O Secretário de Ordem Pública ficou aqui questionando
quando a gente deu o número de 16 mortos e começou a falar: “Mas você não sabe se eles morreram
de infarto ou no deslizamento”.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Debochando, não é? Não só questionando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu fiquei muito preocupado, porque isso era sete meses
depois; ou seja, se nem o número de mortos estava consolidado entre órgãos fundamentais e que
estão na matriz de responsabilidade, eu fiquei muito preocupado sobre o balanço. Espero que
possam corrigir os erros e verificar no Plano. Porque, se ele precisa ser avaliado a cada verão, é
preciso ver o que aconteceu, onde a gente errou. Com 16 mortes, houve erros de planejamento;
porque não planejou a chuva tão forte, porque não fez isso, mas houve alguma coisa. E, aí, quando a
gente chegou aqui na CPI, em alguns momentos, sentiu muita falta desse tipo de situação.
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O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Vereador, acho que a gente sempre está melhorando em cima das
falhas, realmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Isso que é fundamental. A gente dentro do Centro de Operações,
vem melhorando várias, vem aprimorando; exatamente porque a gente entendeu que falhou em
algum momento, lá atrás, e está tentando ajustar. E está fazendo esse Plano Verão, várias dessas
informações, elas vêm desse entendimento. Então, naquele BI que eu mostrei, eu digo quantas vezes
eu entrei em atenção, quantas vezes eu entrei em crise, quantas vezes a gente teve que entrar com
pluviômetro. Então, tudo isso faz parte de um levantamento passado, de uma base de conhecimento,
para a gente poder atuar melhor no futuro. É isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para manter uma outra história, e o senhor sabe que a
gente já conversou sobre isso, inclusive, aqui em Sessão da CPI.
A gente estava muito preocupado com a situação da sirene da Babilônia, que não tocou. Até agora, a
gente continua com a Defesa Civil negando informação para que a gente possa entender direito o que
ocorreu ali, naquela história toda.
Eu estou aqui apontando que, se esse balanço foi feito, também acabou não atingindo os diversos
secretários, não é? E acho que isso é algo muito sério.
Quantas reuniões já ocorreram para o Plano Verão 2020? Você sabe dizer quais secretarias e órgãos
participam?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – A reunião do Plano Verão, a gente tem feito bilateralmente. Tem
feito reuniões separadas com alguns órgãos: Conservação, Comlurb, a gente tem feito Ralo Limpo, e
a reunião de Plano Verão começou tem já duas sessões. Teve uma hoje, também do Plano Verão.
Estavam presentes Conservação, Rio-Águas, SMIH, Geo-Rio. Basicamente, a primeira reunião foi essa,
já temos outras marcadas em que está com CET-Rio, Guarda Municipal, Comlurb...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dessas reuniões bilaterais, então, teve uma?
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O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não. Bilaterais já tiveram várias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Várias.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Acho que teve uma foi...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Reunião geral uma só?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Mas é que as bilaterais são o tempo todo. Toda semana a gente tem
essas reuniões para consolidar a reunião do Plano Verão geral. E, aí, a gente está estabelecendo
umas cinco ou seis reuniões até o final de outubro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
Vereadora Teresa Bergher, como sempre, a hora que a senhora quiser fazer uma pergunta, só
sinalizar. O microfone está aberto, sem sombra de dúvidas, tá?
Secretário, como é que a Casa Civil avalia o impacto da descontinuidade das ações de gestão,
planejamento e administração da cidade, bem como as recorrentes trocas de cargos, chefias em
órgãos municipais e secretarias?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vereador, essas trocas são prejudiciais para o
planejamento, é indiscutível. Seria uma leviandade da minha parte dizer que não; mas a gente
trabalha para planejar. Eu, particularmente, na Casa Civil, trabalho assim, tá? Não faço isso na minha
equipe, particularmente. Mas, às vezes, é necessário fazer. E eu não tenho como avaliar a
necessidade de fazer uma mudança aqui ou acolá numa pasta assim; quanto a um secretário que tira
um subsecretário, prefeito que tira um secretário, que transforma isso, transforma aquilo. Isso é uma
política de Governo Prefeito Crivella e que, tenho certeza, todas as vezes que fez, fez por necessidade,
como eu farei, se necessidade tiver.
Agora, que isso quebra a continuidade, não tenha a menor dúvida. Dificulta o planejamento, não
tenha a menor dúvida. Mas são ocorrências do dia a dia de uma gestão pública. E imagino que
aconteça assim na grande maioria dos lugares, dos órgãos públicos.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente foi criada
em 1994, existiu até 2017. Aí, teve ameaça de extinção, ela se tornou uma subsecretaria dentro da
Conservação, que passou a se chamar Conservação e Meio Ambiente. Depois, ela foi convertida em
coordenadoria e, depois, novamente, em subsecretaria; e, aí, depois, voltou a ser secretaria. O senhor
sabe, por exemplo, apontar as razões pelas quais essa secretaria passou por essas idas e vindas?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu sei apontar a razão por que ela voltou a ser
secretaria, porque participei. Foi da necessidade, justamente, dessa visão que a gente tem de planejar
a questão ambiental. Isso eu posso garantir, foi pela necessidade de virar secretaria, pelo menos, na
minha visão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, de qualquer forma, esse era um processo que vinha de
antes e, exatamente em 2017, passa para essa situação toda colocada aqui.
A imprensa noticiou, agora, que o secretário pode vir a ocupar um cargo no governo estadual. O Meio
Ambiente continuará sendo uma secretaria ou vai voltar a ser coordenadoria?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Continuará.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para que a gente possa entender essa lógica.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vai continuar sendo secretaria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Secretário de Conservação, Roberto Nascimento, em
audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias afirmou: ”no dia 3 de abril, foi recriada a
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que era vinculada a nós,
tornando nossa secretaria a ser denominada Secretaria de Conservação – Seconserva. O nosso
orçamento anual foi liberado, cancelado em parte, liberado novamente pela Fazenda recentemente,
trazendo transtornos internos administrativos para os nossos contratos, sendo alguns até em fase
de rescisão de confiança das empresas em não querer prosseguir com serviços atuais, questionando
e colocando em dúvida a capacidade financeira da prefeitura”.
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Os impactos da descontinuidade foram ou são avaliados pela Prefeitura, ao tomar as decisões de
alterações da estrutura administrativa do município?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Imagino que sim. Até porque a posição do
colega Roberto, ao falar de orçamento – enfim, quem vai poder falar bem disso aqui é o companheiro
Barbiero, quando chegar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas note: não é orçamento. Aqui, estou perguntado o
seguinte: é da Secretaria do senhor a responsabilidade de avaliar os impactos e até de assessorar o
prefeito para dizer: olha, não dá para fazer isso assim, porque isso vai prejudicar o planejamento que
está feito?
Quando a gente olha, por exemplo, depois dele, o Secretário Roberto Nascimento disse aqui, na
Comissão Parlamentar de Inquérito, como ele ficou sabendo. Vou ler aqui, porque estou tentando
interpretar e posso acabar sendo leviano: “Na verdade, ficamos trabalhando em uma direção e,
inesperadamente, somos surpreendidos pela separação da Secretaria. Estamos fazendo um esforço
em uma direção e, de repente, somos surpreendidos pela cisão. Isso nos traz problemas, porque é
perda de trabalho; aplicamos esforço demasiado em uma ponta e, daqui a pouco, não existe mais;
não precisa mais.” Isso é a fala dele. “Onde poderíamos aplicar um esforço maior em uma área que
seria mais necessária, talvez, perdemos. Mas não faz parte do meu parecer e do meu direcionamento.
É uma direção de cima, feita pelo Prefeito, que, muitas vezes, nem comunica. Ficamos sabendo por
Diário Oficial”. Perdão: “por Diário” , que obviamente é o Oficial. “Acontece. E tocamos a bola para
frente, com o que temos. Mas é desta forma”.
É prática desta Prefeitura tomar esse tipo de decisão, que envolve a criação de uma nova secretaria,
o desmembramento de uma existente, e alterações significativas do planejamento, sem comunicar
aos chefes, que ficam sabendo pelo Diário Oficial?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acho que isso é um problema.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não. Não é praxe.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Decorre desse tipo de situação.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não. Não é praxe. Eu, particularmente, em
todas as alterações que foram feitas por enquanto, desde que sou Chefe da Casa Civil, o Prefeito me
chamou para comunicar, em todas elas.
Em todas elas, eu participei, desde que sou Chefe da Casa Civil, que tenho acesso. O Roberto, essa
alteração no Roberto, eu não era Chefe da Casa Civil ainda, mas me causa estranheza ele dizer que
ficou sabendo da alteração pelo Diário Oficial. Enfim, é a resposta dele.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é, Secretário.
Boa tarde a todos, primeiramente.
Gostaria de saber o seguinte. Todos sabemos da importância do COR, no alerta e na prevenção às
enchentes – no alerta, mais especificamente. Eu queria perguntar ao senhor, seguindo um pouco o
raciocínio do nobre colega e Presidente desta CPI, Tarcísio Mota, como fica a questão do orçamento?
O senhor também é comunicado pelo prefeito, todas as vezes em que há uma redução
orçamentária? Porque a gente iniciou o ano de 2019 com R$ 12,2 milhões de orçamento. E hoje
estamos em R$ 6,4 milhões, o que mostra que houve uma redução de 48%. Mais curioso, ainda:
desses R$ 6,4 milhões apenas R$ 821 milhões foram liquidados. E a gente está vendo a mesma
realidade para 2020 – uma previsão orçamentária de apenas R$ 6,9 milhões. Considero isso muito
grave e faço a pergunta... Quando o nobre colega perguntou sobre a questão dessa troca, se o senhor
ia perguntar, se ia questionar, se ia opinar, enfim, também gostaria de saber se o senhor opina na
questão orçamentária, porque é uma redução absurda. Numa Cidade que já mostrou o quanto ela
está despreparada para enfrentar as enchentes, esses fenômenos que se apresentam a cada dia
mais frequentemente na natureza, eu perguntaria ao senhor se vai questionar sobre isso, porque é
um absurdo, em 2020, ter um a previsão orçamentária de R$ 6,9 milhões. Chega a ser brincadeira.
Depois de tanta coisa que aconteceu na Cidade em 2019.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – A questão orçamentária... Eu participo de todas
as reuniões que nos levaram a fazer a proposta orçamentária que foi apresentada no início da
semana aqui na Câmara, se não me falha a memória, segunda-feira, participo de todas elas, mas
tenho que entender e tenho que me render à capacidade dos técnicos de fazê-lo. Eles sabem e o
Barbiero virá aqui, não sei se já veio, virá na semana que vem e vai saber responder isso com muito
mais precisão, mas tenho que respeitar a posição dos técnicos porque não sou um técnico em
orçamento. Tenho que respeitar, e respeito muito, a posição dele.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas o senhor não tem ninguém próximo que possa lhe...
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Tenho meus técnicos, mas isso vem...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Por que é dramático você ver no início do ano R$ 12,2
milhões, aí tem uma redução de 48% e ainda temos uma previsão para o próximo ano de R$ 6,9
milhões...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está caindo quase pela metade. O problema é que sabemos
que tem um técnico, mas há decisões que sabemos serem políticas, não é Paulo Albino? São os
técnicos que dizem: a opção é essa ou é essa. Quem toma a opção é quem ordena a despesa. O
técnico tem que encaixar a deliberação que a partir da capacidade de arrecadação da Prefeitura ou, a
partir dali olhar onde é que vai colocar o dinheiro público. Mas tem uma decisão política.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Uma decisão política, uma decisão que,
particularmente, participei nos últimos três meses que estou na Casa Civil. Antes, não era da Casa
Civil e não participava dessas decisões, não era Secretário. Mas, enfim, essa é uma decisão da parte
técnica orçamentária e não vou entrar nesse detalhe de discutir se...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Mas...
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É a Fonte 110 essa, não é? E só Fonte 110... Por que acho que tem
Fonte 109, por isso que teve a redução, por causa da Fonte 109.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Tem Fonte 109? Não, Fonte 110.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Mas não vou entrar nessa discussão...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você está dizendo que a Fonte 109 complementa? Acho que
não. A Fonte 109 está complementando?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Eu acho que não. É o orçamento total. Não tenho acesso a
esses números.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Pois é, nem eu.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos olhar e depois podemos perguntar.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu só quero dar a diretriz da coisa para
entendermos.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Aqui está como orçamento total.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Deixa só... Para entendermos a diretriz de
como eu funciono em relação a isso, é respeitando a parte técnica da Secretaria de Fazenda. Quero
deixar isso claro aqui para não ter dúvida.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro. Mas a pergunta é sobre... O Secretário Sebastião Bruno
sempre falou aqui que muitas vezes num debate mais sobre a execução do que o planejamento
orçamentário... Tem o CPFGF, não é esse o nome? Na verdade, há ali um espaço, uma comissão onde
há deliberação política sobre... O senhor participa do CPFGF nesse momento do debate sobre a
questão orçamentária?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Participo. Debate onde... E sou testemunha
disso, pelo menos nos últimos três meses como falei aqui várias vezes, a palavra que mais vale é a
palavra técnica do Barbiero.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas há de qualquer forma decisão política em vários
momentos que precisam ser feitos.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Agora, que o trabalho é feito de forma técnica
para preservar a execução orçamentária, não tenho a menor dúvida disso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por que, por exemplo, se a Prefeitura não olhar para a
questão de... Não há técnico que vá garantir que, se não investir melhor em contenção de encostas,
em dragagem de rios, em sistema de alerta e de prevenção, vai morrer gente no ano que vem. E a
morte não é técnica. Então, a gente precisa... E é isso, não é? Às vezes, a gente precisa avançar para
as decisões políticas ou para as decisões ousadas, de que “Olha, não dá para esperar 2050 para zerar
a emissão de gases de efeito estufa”. Precisa se tomar a decisão anterior e, aí, precisa mudar a
política e precisa falar para os técnicos de orçamento “Temos que dar um jeito”. Ou seja, essa é a
lógica da administração, pelo menos eu acho: você não vai fazer o que é impossível ser feito porque
não há... Tem que fazer dentro do que é o recurso. Porque, também, são técnicos – desculpe-me –
que estão mandando para Casa orçamentos, reiteradamente, superestimados. O orçamento desse
ano era R$ 30,8 bilhões...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – R$ 30,6 bilhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eram R$ 30,6 bilhões, e nós arrecadamos, até agora...
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pouco mais de R$ 20 bilhões, R$ 20,6 bilhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nós estamos numa situação... Vamos chegar... E, isso,
porque, ano passado, já foi assim também. Aí, manda de R$ 32 bilhões, para 2020. Eu não sei. A
questão técnica... Os técnicos são competentes, eu sei, mas quero crer que esse tipo de... Mandar
orçamentos “Ah...” O líder do governo aqui... E, aí, de novo, para lembrar como é que essa coisa do
desenvolvimento sustentável não está na cabeça das pessoas, o líder do governo “Não. O cenário
econômico vai melhorar!”. Eu falei “Caraca! Qual é o dado?”. Ele: “Não. Vamos crescer
economicamente!”. Crescer economicamente, a gente sabe que, nessa altura, não pode ser
crescimento a todo custo. E é uma coisa... E aí vira... É um discurso político.
Vereadora Teresa Bergher.
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Pois é. Mas, no caso do COR, a preocupação é grande,
porque é muito importante o COR, para o sistema de alerta.
Então, quando a gente vê uma redução de quase 50%, é assustador – com todo o bom trabalho que
os técnicos possam oferecer e possam, enfim, planejar.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Pode ter certeza que, no decorrer do ano que
vem, se necessário for, a gente vai conseguir, se necessário for, aumentar o orçamento.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Aqui, foi ao contrário. Infelizmente, em 2019, a redução foi
de 50%. E, até agora, veja só, foram liquidados apenas R$ 821 mil. Complicado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Secretário, deixe-me fazer uma outra pergunta, ainda desse
ponto de vista da governança.
Na opinião do senhor – e saber, inclusive, se essa é a opinião da Prefeitura –, o que significa, em
termos administrativos, a vinculação de um órgão a uma secretaria? Por exemplo, a Rio Águas é uma
fundação. Ela é vinculada à Secretaria de Conservação. Mas essa CPI teve dificuldade de compreender
o que esta vinculação significa na prática.
O senhor poderia dizer, no entendimento da Casa Civil, o que significa esse tipo de vinculação? Tem
efeitos orçamentários? Há uma hierarquia administrativa? Ou essa vinculação significa muito pouco,
é irrelevante? Como é que é, do ponto de vista, quando vocês olham para a estrutura, para o
organograma da Prefeitura, o que significa esse tipo de vinculação?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vou levar, por exemplo, o caso da Rio Águas. A
gente entende, ou, na época em que isso aconteceu, a gente entendeu que a Rio Águas funcionaria
melhor sob o comando da Secretaria de Conservação. Foi o entendimento que foi dado, na época, e
eu trabalhei nisso, porque eu trabalhava justamente, era subsecretário, que trabalhava na parte de
estrutura. Então, foi esse o entendimento que foi dado, de que a Rio Águas funcionaria melhor, tanto
orçamentariamente quanto sob o comando da Secretaria de Conservação. Como se entende que a
subsecretaria de Habitação funciona melhor na Secretaria de Infraestrutura. Como se entende que a
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Rioluz funciona na secretaria em que ela funciona. Entendeu? Como se entende, por exemplo, que o
COR funciona melhor na Casa Civil.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu também acho. Porque quase foi na Ordem Pública.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vamos. Deixe-me só posicionar isso, para eu
deixar minha posição aqui?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – A gente, lá, internamente, não vê diferença – o
Cardeman já disse isso há pouco – entre a parte administrativa, de gabinete do prefeito e da Casa
Civil, porque a Casa Civil faz a parte administrativa toda do gabinete do prefeito. Toda! Toda! Sem
nenhuma exceção.
A Casa Civil faz inclusive – e eu era subsecretário e posso falar – porque a SUBSCI, que está na antiga
Secretaria de Administração, a gente faz todo esse trabalho do gabinete do Prefeito. Então, para a
gente, lá no dia a dia, pouco importa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Botou no gabinete do Prefeito só para não dar o braço a
torcer de que tinha feito besteira ao tirar da Casa Civil e botar para a Secretaria de Ordem Pública.
Tudo bem. Você não precisa responder a essa. Deixa que eu falo só para não te comprometer. Mas
deixa eu seguir com a pergunta.
A dúvida sobre essa questão de vinculação de fundações, autarquias com secretarias é porque a
gente viu situações muito diferentes aqui na CPI. Por exemplo, na relação entre a GeoRio e a SMIH, a
vinculação parece bastante efetiva. O Secretário assumiu responsabilidades sobre decisões da
GeoRio, o Secretário Sebastião Bruno. Já no caso da Rio-Águas e Conservação, as coisas podem ser
completamente diferentes. O Secretário de Conservação, inclusive, apontou o entendimento dele de
que a Rio-Águas era independente da Conservação.
Ele diz assim: “Na verdade, eu entendo pelo que você colocou e, na minha mente está que ela é
independente. Por exemplo, na questão financeira, eu não interfiro lá.” Aí, eu perguntei: “O orçamento
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da Rio-Águas é todo independente? O Secretário Roberto Nascimento responde: “Independente. Eu
não opino, por exemplo, se vai botar dinheiro aqui nesse lugar ou naquele lugar. Eles decidem lá com
a Fazenda e diretamente com o Prefeito a possibilidade de obras. Aí é direcionado o recurso para
onde.”
Aí, eu perguntei: “Mas por que ela está vinculada, então, a sua Secretaria? Ele “Aí eu não sei. Agora,
isso vem desde o início. Eu não sei. Eu acredito que seja política.”
Já que o Secretário de Conservação não soube explicar, a gente está tentando entender. Se todas as
decisões são tomadas em conjunto com a Fazenda e o Gabinete do Prefeito, por que a Rio-Águas está
vinculada à Seconserva? O senhor estava aqui usando esse exemplo. O problema é que nos parece
que, às vezes, essas relações não são uniformes. Não há uma lógica de governança. Há mudanças
administrativas dependendo da conveniência imediata e isso é ruim para o planejamento. É disso que
eu queria que o senhor pudesse comentar, por favor.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Bom, pelo que eu entendi da pergunta, da
posição do Roberto...Eu fico numa situação até de...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É porque eu queria, olha só...Vou voltar à pergunta...
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu fico numa situação até de fazer uma crítica
ao Roberto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não. Não precisa, mas a gente tem que entender... Eu vou
passar... Por exemplo, o próprio Roberto diz o seguinte: que ficou sabendo da alteração da Rio-Águas
também pelo Diário Oficial. Aí, fica difícil porque é uma secretaria com uma fundação vinculada a ela.
Não era para ter lógica? Ou seja, você tem outras fundações em outras secretarias em que a relação
é de hierarquia. Aqui é uma relação de independência.
Porque, no final, para nós do Legislativo, a gente precisa saber de quem é a responsabilidade pelas
decisões que estão sendo tomadas? É do Presidente da Rio-Águas, aquele que estava ou aquele que
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depois foi? De quem é a responsabilidade por trocar a Presidência no meio de uma crise? Ela é do
Prefeito? Ela é do Secretário?
Como é que vocês veem isso na Prefeitura? Você não precisa aqui falar especificamente a sua
avaliação sobre a resposta de um colega. Mas porque, ao contrário, o Sebastião Bruno diz: “Não! A
GeoRio é vinculada e subordinada hierarquicamente as nossas... Tudo passa por mim.”
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Era essa a resposta que eu acho que o Roberto
tinha que dar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não foi dada. Então, a gente ficou muito preocupado
porque aí a gente estava tentando entender qual é a lógica de vinculação de uma autarquia, de uma
fundação com uma secretaria nessa história toda?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – A lógica, na minha visão, é que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Rio-Águas, por exemplo, ficou três meses sem presidente.
E foi durante o verão. Aí, a gente fica muito preocupado com essa…
Na nossa opinião, e eu estou aqui colocando e gostaria que você pudesse comentar, é que parte dos
problemas que nós vivemos com as chuvas deste ano se deveu a este caos administrativo, das coisas
não estarem claras para os secretários. Aí, é isso. É no andar de cima. – quais são suas funções, suas
questões e como é que eles vão lidar com os órgãos. E, o tempo inteiro, sob ameaça de que, de uma
hora para a outra, pode trocar o secretário, a fundação ou isso porque tem um impeachment na
Câmara, porque tem um partido para apoiar, porque tem não sei quem para acomodar, porque tem…
E continua, toda hora na imprensa. A gente precisa que a Prefeitura se posicione. A Prefeitura vai
seguir, do ponto de vista da administração dos seus órgãos? A imprensa está falando mentira ou é
isso que está acontecendo mesmo? Ou é esse tipo de situação, esses cargos, órgãos e Secretarias
fazem parte de um processo de construção de uma maioria parlamentar ou de um projeto de
reeleição. É ruim que seja isso, Paulo Albino. É isso que a gente está falando.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não vejo assim.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Governança. Está lá, é o quinto, que eu não via. Talvez eu não
estivesse vendo porque não consigo ver, na realidade, a governança acontecer.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu não vejo assim, não. Não vejo. Eu estou
falando da Casa Civil hoje: Casa Civil, Paulo Albino Secretário. Eu tenho certeza de que tenho todo o
apoio do Prefeito, que quer trabalhar o planejamento. Eu entendo que a resposta que o Roberto teria
que ter dado, com todo o respeito que eu tenho a ele, era a resposta que o Sebastião deu. Porque é
essa a intenção da estrutura. É assim que eu vejo que tem de funcionar. E vejo funcionar na
Infraestrutura, e vejo funcionar no próprio Roberto também. Essa queixa que o Roberto fez, ele nunca
fez para mim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, vamos falar da Comlurb, que está agora vinculada
contigo.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Está comigo, isso. Sempre esteve, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, durante certo momento… Sempre esteve neste
Governo.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – É, neste Governo. Ela era Conservação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a lógica dela era Conservação.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que parece fazer algum sentido, ou seja, Comlurb na
Conservação. O senhor saberia explicar a razão técnica de a Comlurb passar a ser vinculada à Casa
Civil durante esta administração?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não. Não…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa vinculação nos causa estranhamento, em especial
porque não faz parte de nenhuma atribuição da Casa Civil a conservação ou limpeza urbana ou coisa
do gênero. Então, minha pergunta agora, no mesmo sentido. Por que a Comlurb está na Casa Civil?
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não sei por que ela está? Mas sei que eu
participo de todas as decisões que acontecem lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A nomeação do Paulo Mangueira passou pelo senhor?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Passou, passou, foi discutida comigo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E por que houve a troca, o Tarquínio foi para a Cdurp?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – A questão foi do Prefeito. O Prefeito quer
trocar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, pera aí, vamos lá. O Prefeito quis. Aí nós vamos de novo.
Tem uma relação hierárquica entre a Comlurb e o senhor nesse ponto de vista?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Tem, claro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí foi o Prefeito que determinou a troca do Tarquínio
pelo Paulo Mangueira…?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – O Prefeito conversou com a gente, conversou
comigo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas com qual razão?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – A razão é que ele quer trocar, ele achou que
tinha que trocar e achou que tinha que botar o Tarquínio na Cdurp.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então vamos lá. Trocou a presidência do Comlurb, porque o
Tarquínio tinha que ir para a Cdurp? Ou seja, o problema administrativo e político era da Cdurp ou da
Comlurb? Onde a troca foi necessária, do ponto de vista da governança? A Cdurp também está na
Casa Civil? Só para eu lembrar.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Está.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está na Casa Civil. Então, na verdade, também estamos
falando agora da sua Secretaria.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Isso. Vou voltar a falar. A troca do Mangueira
pelo Tarquínio foi uma questão administrativa. Achou-se por bem trocar o Tarquínio pelo Paulo
Mangueira. Administrativo, funcionamento da Comlurb. Não que funcionasse bem ou que funcionasse
mal, mas talvez de economia, talvez de ser mais austero. Isso é uma coisa política nossa, interna.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sei, mas por isso a pergunta. Olha só, no caso da Comlurb,
vamos lá, não foi só essa, não é? Trocou de presidente três vezes. Está no quarto presidente.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Teve o Gustavo Corrêa Affonso Puppi durante 10 meses;
depois, o Rubens Teixeira, que ficou dois meses, até ser afastado judicialmente. Aí teve o Tarquínio,
que se manteve no cargo por 19 meses, um recorde; e agora o Paulo Mangueira, que assumiu em 16
de agosto. Então, é por isso que estamos preocupados com essa questão de… Nosso papo aqui é
governança e descontinuidade administrativa. Se a gente está discutindo aqui que há uma
subordinação hierárquica, há uma governança, esse tipo de decisão tinha que estar fundamentado,
em minha opinião, em alguma coisa a mais do que “porque quis mudar”. Ou seja, a gente precisa…
porque o Prefeito quis mudar.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Mas não foi porque quis mudar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Alguma avaliação que possa perceber que há uma questão
de… colocamos alguém mais experiente, com uma formação melhor. Mudamos de um lado para o
outro porque a Cdurp estava falhando nos seus serviços e precisamos… O Tarquínio agiu tão bem na
Comlurb que foi para a Cdurp resolver uma crise. Mas não me parece assim, Paulo Albino. É por isso
que estou perguntando. E aí agora na tua Secretaria.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – É, na minha secretaria.

A2-1330

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
A mudança na Comlurb, como qualquer outra mudança que o Prefeito queira fazer em qualquer
empresa da... Ou órgão meu, ele me ouve antes.
Em hora nenhuma eu li pelo Diário Oficial qualquer tipo de mudança que o Prefeito tenha...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que bom. Isso é bom.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Em hora nenhuma. Participei de todas elas
nesses três meses que eu estou lá, tá?
A mudança foi uma mudança, o desejo de mudar administrativamente. O Mangueira tem mais de 20
anos de Comlurb, se não me falha a memória. Tem mais de 20 anos de Comlurb, como tem o
Tarquínio, que é um técnico de carreira da Comlurb.
Foi uma opção do Prefeito pelo andamento... O funcionamento da Comlurb. Não que estivesse
funcionando bem ou funcionando mal. É um... Foi uma opção dele.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí dá uma descontinuidade administrativa...
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não vejo assim nesse caso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele pega um funcionário técnico da Comlurb e bota na
presidência da Cdurp, perdendo a experiência dele para a Comlurb para colocar num órgão, que ali,
inclusive, pelo que eu, das vezes que eu conversei com o Tatá, com o antigo presidente, que a gente
tentou fazer uma CPI aqui sobre o Porto, que a base do seu governo não deixou... Cinco e Teresa
assinaram, mas a base não deixou fazer a CPI e depois a gente viu que tem muita coisa lá por trás...
Nas vezes em que eu conversava com ele, eu tinha dificuldade de entender a tal da engenharia
financeira por trás do negócio da operação do Porto Maravilha. Ele me explicava duas vezes, três
vezes, eu perguntava para o Gabinete.
E aí o que eu estou tentando dizer é: Se essa história de redução de secretarias para reduzir gastos
públicos é uma balela, é uma miragem que a gente vende, que tudo quanto é governo agora vende
para o eleitor, achando que isso vai resolver a falta de dinheiro para Educação e Saúde, porque não é
o real; por outro lado, aquela história que agora a gente também vê exatamente o oposto de que
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falou na eleição o governo presidencial, a gente já considera que as nomeações são políticas. Isso não
é o problema, mas é preciso que os lugares-chaves ocupados especialmente nesse tipo de situação –
Comlurb, Rio-Águas, Geo-Rio, Cedurp, Defesa Civil – sejam pessoas que saibam do que estão fazendo
quando estão lá.
E, portanto, as mudanças administrativas nos cargos de chefia não podem criar problemas de caos
administrativo como a gente viu na Cidade na questão das chuvas. É esse o elemento que eu estou
tentando, a hipótese, a tese que eu estou tentando dialogar contigo para dar a chance de a Prefeitura
explicar porque mudou tantas vezes em tantos cargos-chaves para preparar a Cidade para enfrentar
a chuva.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Essa mudança específica que a gente está
falando aqui da...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O pessoal está dizendo que a Prefeitura está mudando mais
de cargo do que o Fluminense de técnico, cara. E isso é um problema.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – E eu sou Fluminense.
Mas essa mudança na Comlurb, Vereador, eu não vejo descontinuidade ali nenhuma, não, porque o
Mangueira é técnico de carreira – é técnico de carreira. E eu quero deixar registrado aí: eu participo de
todas as decisões do Mangueira. O Mangueira me comunica de tudo, tá bom?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está ótimo.
O decreto que lista as competências da Defesa Civil aponta como primeira competência da Defesa
Civil o seguinte: assessorar o titular da pasta na direção, coordenação e gestão estratégica do órgão.
No depoimento prestado no dia 30 de maio, a Senhora Lúcia Agra afirmou que a estrutura de cargos
e pessoal está concentrada na Secretaria de Saúde, mas tem parte na Secretaria de Conservação,
enquanto que a parte orçamentária está vinculada à Seop.

A2-1332

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
No depoimento prestado no dia 12 de setembro, a senhora secretária de Saúde afirmou que a Defesa
Civil foi transferida por delegação para a Seop. No entanto, a folha de pagamento dos servidores
permanece na Saúde e a estrutura de livre nomeação estaria na Seconserva.
O senhor sabe explicar por que a folha de pagamento pertence à Saúde enquanto o comando da
subsecretaria da Defesa Civil foi delegado à Seop e a estrutura está na Seconserva?
Isso, cara, a gente está conversando sobre governança, e a Defesa Civil é o caso mais grave, que a
minha vontade é de ligar para o Crivella: “Simplifica, meu filho”. Pelo amor de Deus, cara!
E a Defesa Civil tem um papel fundamental junto com o COR. E, neste caso, embora o COR coordene
uma série de outras coisas, no momento de crise a Defesa Civil é fundamental. A função dela é
coordenar a crise da Cidade.
O COR vai estar lá, inclusive, dando instrumentos para que a Defesa Civil possa cumprir sua missão
constitucional. O COR é a melhor ferramenta para que Defesa Civil do Município seja a melhor Defesa
Civil do Brasil, só que nós vimos uma situação da Defesa Civil que é isso: uma parte está lá, outra
parte está aqui, outra parte está acolá... Aí é um problema! Queria que o senhor pudesse falar sobre o
motivo pelo qual essa coisa acontece, a folha de pagamento.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não precisa repetir tudo, não. Só o que a Bia...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor sabe explicar o motivo pelo qual a folha de
pagamento permanece na Saúde, enquanto o comando da Subsecretaria da Defesa Civil foi delegado
à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop)?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu não entendi o que a Senhora Bia quis
colocar com a “folha de pagamento estar na Saúde”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vou te explicar. Você abre o organograma da Prefeitura,
certo? Aí, lá está que a Subsecretaria de Defesa Civil está vinculada à Saúde. Só que todo mundo da
Prefeitura sabe que quem determina o que acontece e o que não acontece na Saúde, na Defesa Civil,
é o Amendola – e não é de hoje. E o pior é que ainda tem uma situação, ou seja, parece que a
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estrutura de cargos de livre nomeação também passa pelo Roberto. E tem cargo que, sabe... Aí, teve
uma situação, inclusive, de afastamento de 10 engenheiros da Defesa Civil – foi uma ordem do
Amendola. Isso é estranho. Isso que a gente está tentando entender, como é que a Prefeitura está
lidando com esse tipo de organização administrativa.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu enxergo esse problema da Defesa Civil,
como eu enxergo isso, esquecendo folha de pagamento, porque folha de pagamento para mim é
uma só. Como eu enxergo isso aí? A Defesa Civil está estruturalmente na Saúde, ou seja, com a
delegação para o Amendola. E não é só esse órgão, não, deve ter mais. Devem ter outros. É assim
que eu enxergo. Eu não... Não tem separação de folha de pagamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que significa delegação neste caso?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Delegação. Tem um ato de delegação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - No caso do Centro de Operações Rio (COR), por exemplo, há
um ato de delegação para que seja da Casa Civil hoje, não?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não. Não, porque a parte administrativa do
COR já é Casa Civil.Orçamentária, eu toco. Orçamentária, administrativa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) - Esse negócio de folha de pagamento e orçamento, é disso
que eu estou falando. No caso da Defesa Civil, parece que está lá na Saúde.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não, a folha de pagamento, eu não sei o
motivo pelo qual a Bia disse isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Foi a Lúcia Agra, que é a técnica da...
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Ou a Lúcia. A folha de pagamento, para mim, é
uma só. Eu enxergo a Defesa, esse caso específico da Defesa Civil, como caso do COR.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – A estrutura do COR está dentro da Casa Civil, os cargos?
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mesmo o COR estando hoje vinculando ao Gabinete do
Prefeito?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – É. Todos os cargos e encargos estão dentro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso não é estranho do ponto de vista da governança? Isso
faz sentido?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Pode até não fazer sentido, mas não atrapalha em nada o
funcionamento. Está bom?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá, deixe-me seguir. No depoimento do dia 12 de
setembro, o Secretário de Ordem Pública afirmou que seria irrelevante saber onde cada órgão está
no contexto da Administração Municipal do Rio. Vou transcrever:
“O que eu quero dizer é: por que cargas d’água a estrutura não foi toda transferida para a SEOP, por
exemplo? Por que permanece na Saúde? Isso não é importante? Não precisamos saber onde os
órgãos estão?”
O Amendola: “Meu Presidente, isso daí é irrelevante; perdoe-me. Eu tenho direito de falar com o
Presidente e tenho o direito de falar como pessoa que está sendo entrevistada. Então, isso é
irrelevante, como irrelevante são os números.”
O Senhor concorda com essa afirmação, é compartilhada pelo conjunto da Administração municipal,
que é irrelevante saber onde é que os órgãos estão localizados na Administração Pública municipal
do Rio?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não, não concordo que é.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por favor, o som. Não, não. A gente que não encaminhou.
Não, a gente ficou sabendo depois, vereadora. No início da sessão, eu dei o informe que a culpa foi
toda nossa, da Presidência. Nós não encaminhamos o ofício a tempo e só percebemos isso hoje pela
manhã. Foi um erro nosso. A gente vai reconvocá-lo para a semana que vem. Eu acho que ele tinha
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uma reunião para as 14h30 com o Vereador Jorge Felippe – hoje, inclusive. Foi o que nos foi
informado.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Ok. Acho que é isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Peço desculpas.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Não, não. Eu que peço desculpas, pois cheguei atrasada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não. Mas eu pedi e peço novamente. Porque fui eu que
criei a expectativa não realizada hoje. Faremos na semana que vem. Há uma informação que ele está
de férias. Nós vamos solicitar que, então, venham o substituto eventual e assessores – e que venham
responder às perguntas sobre a questão orçamentária. O que, por outro lado, tem a vantagem de ter
mais uma semana para preparar as perguntas para ele – sei que a senhora gosta de orçamento.
Então, vai ser importante.
Então, por exemplo, Paulo Albino, do nosso ponto de vista do Legislativo, isso atrapalha a
fiscalização. A gente nunca sabe quem é o responsável pela decisão do órgão. Porque se no
organograma está uma coisa, e na realidade é outra, para que existe um organograma? A gente
precisa mudar o organograma, precisa entender, ter um nexo lógico na governança. Porque, senão –
eu estou repetindo, vocês podem estar achando, de fato mesmo, que não atrapalha em nada. Para
nós, atrapalha.
Quando a brigamos para o COR não ir para a Ordem Pública, achávamos que, no fundo, isso importa
sobre quais são as funções que o COR pode fazer. Eu acho, eu nunca vi isso, que o Secretário
Amendola deve achar que o COR pode cumprir uma função – aquilo que o nobre Vereador Cinco está
dizendo que nem é função municipal – que é a Ordem Pública, de vigiar. E, claro, as câmeras, os
equipamentos do COR poderiam. Só que isso é contrário ao que o próprio Cardeman, que está aqui no
intento de mostrar que as câmeras podem servir como apoio a esta lógica da Ordem Pública, e ao
que nós aprendemos no processo desta CPI, que eu concordo com o Vereador Cinco.
A gente devia discutir antes, mas reconheço que pode ajudar a servir. A função do COR é muito maior
do que ajudar a vigiar a população. Seria reduzir uma experiência, uma expertise, um tipo de
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equipamento que o COR acumulou ao longo dessa curta existência. Por isso, a gente brigou para que
ele não fosse para a Ordem Pública. Não era irrelevante, não é tanto faz, porque, aí, isso muda a
finalidade. Há um desvio da própria lógica da finalidade. Isso dificulta a fiscalização e dificulta o
próprio processo de administração de governança. Por isso, eu estou voltando à pergunta: você acha
que, por exemplo, a manutenção desse orçamento da Defesa Civil na Saúde, com vinculação à SEOP,
implica que, na prática, há... Porque, assim, quando veio o orçamento, o orçamento da Defesa Civil
está na Saúde. Aí, por exemplo, você tem orçamento planejado para a área da Saúde que, no final, é
utilizado pela Ordem Pública. Na conta que o Cinco está fazendo sobre o gasto da Ordem Pública não
está a Defesa Civil; mas a Defesa Civil está na Ordem Pública. Em minha opinião, isso não faz sentido
do ponto de vista administrativo. Isso acaba resultando em desvio de recursos e, inclusive, de
avaliação de quantos recursos têm em cada secretaria.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Sim. E tem mais um agravante: os encargos ficam na SEOP.
Olha a confusão. O cara ganha, recebe pela Secretaria de Saúde, mas os encargos estão na SEOP.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que, na verdade, é quem determina quem tem ou não tem
encargo.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas recebe pela Secretaria de Saúde.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É disso, Secretário Paulo Albino, que a gente está falando. Ao
fim, quando a gente chega, a Rio-Águas é independente, a Geo-Rio não é. Na prática, a Defesa Civil fica
difícil para a gente saber quando olha para um organograma. O organograma não é real, o que
acontece na prática é outra coisa, o organograma deveria corresponder à realidade. Isso, na nossa
opinião, não é irrelevante. Para o Secretário Amendola é irrelevante. Você está dizendo que não
atrapalha, mas é irrelevante?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não. Olha só, o ideal é que esteja tudo
estruturalmente correto. É lógico que não atrapalha administrativamente, mas dizer que é
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irrelevante, eu não entendo como irrelevante. Agora, deixa eu registrar que a Rio-Águas não é
independente, que eu já disse isso e volto a repetir. Pelo menos, é a minha visão. É como eu vejo a
estrutura. Agora eu te respondi?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Respondeu. Agora, eu acho que a gente precisa... Fica aqui a
questão de uma das recomendações que, certamente, estará no relatório a ser votado no dia 17.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – E ajustar isso estruturalmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que o organograma da Prefeitura corresponda à realidade e
à forma política, porque é isso. O Legislativo não pode determinar onde vai ficar cada um e tal. A
gente pode brigar, mas isso é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Agora, o Legislativo pode
cobrar que o que está escrito no organograma seja o que é a realidade. Senão, há um problema e, ao
mesmo tempo, que se resolva esse tipo de situação para que a gente possa avaliar como as políticas
são feitas. Isso torna pouco transparente. O Rio acabou de ganhar um péssimo 25º lugar de
transparência de dados. E acho que eles nem devem saber dessa história que o organograma não
corresponde à realidade. Imaginam, pois não deve ser o elemento a ser avaliado lá, porque não faz
sentido. Então, virá a recomendação e, no nosso entendimento, é difícil.
O GT, e eu daqui a pouco vou entrar de fato no GT, ele foi uma experiência importante, uma
experiência que a gente viu de integração entre os órgãos. Mas a gente tem sentido que a dificuldade
de integração entre os órgãos decorre dessa opção política de tratar as secretarias e as autarquias
desta forma isolada e que, muitas vezes, a troca de Presidente, secretários, para dar conta do
interesse político no momento, dificulta a integração, porque cada secretaria acaba se tornando uma
ilha. E, aí, há uma situação grave com essa que são as chuvas, que não dependem de uma única
secretaria, a situação piora. Logo, o Poder Público tem menor capacidade de ação, de prevenção, de
gestão de crise e de resolução dos problemas decorrentes disso.
Gostaria de registrar a presença do nobre Vereador Paulo Pinheiro. Vereadora Teresa Bergher tem a
palavra.
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A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Só para dar outro exemplo. A Rioluz está no guarda-chuva
da Secretaria de Meio Ambiente; mas o Fundo está na Conservação, quer dizer, é um negócio muito
complicado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Qual é a avaliação da Casa Civil... Acabei pulando uma
pergunta aqui. A gente chegou a falar sobre essa história do balanço oficial das chuvas de 2019. O
senhor falou: “Foi feito; não foi feito, talvez, como deveria...”. Mas qual é esse balanço, qual é o
balanço de vocês sobre o papel da Prefeitura nas chuvas de 2019? Quais são os principais pontos em
que a Prefeitura foi, de fato, efetiva? Quais foram os pontos em que a Prefeitura deixou a desejar?
Qual é o balanço oficial que vocês têm, hoje, sobre as chuvas de 2019?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vou passar essa para o Cardeman.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Bom, com relação ao Centro de Operações, que é onde pegamos
todas as áreas que tiveram problemas na cidade, todos os incidentes, começamos a contabilizar para
ver os mais recorrentes. A partir de toda essa informação que está chegando, começamos a fazer as
novas iniciativas. Sobre algumas coisas sentamos com a Meteorologia para ver análise operacional,
tentar melhorar a meteorologia, tentar melhorar a previsão meteorológica, saber antes. Colocamos
na lista operacional para entender o histórico das chuvas, para poder melhorar essa análise.
Pegamos todos os incidentes que aconteceram e colocamos dentro de um BI que eu mostrei ali para
entendermos. Vimos quantas vezes entramos. Mas, em relação ao que acontece dentro do Centro de
Operações, o resto do balanço das secretarias, ainda não tenho como saber.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, por exemplo, o que estou aqui tentando dizer é o
seguinte: o Subsecretário da Casa Civil, Edson Tavares, disse que, durante as chuvas de fevereiro e
abril, a atuação da Defesa Civil correu, abre aspas, “maravilhosamente bem”. Isso faz parte, essa é
uma avaliação, um balanço oficial da Prefeitura. Concorda com essa avaliação? Estou perguntando
para você porque, para ele, é mais difícil falar. Eu sei que a atuação da Defesa Civil correu
“maravilhosamente bem”.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Olha, eu não era o secretário...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por isso a pergunta. O que o Cardeman está me dizendo é
sobre o fenômeno das chuvas, como elas aconteceram, como é que mudou a precipitação, como é
que mudaram as áreas onde houve problemas, ocorrências. Esse é o balanço da chuva. Mas eu estou
perguntando sobre o balanço que a Prefeitura fez sobre si mesma. Qual é o balanço da Prefeitura
sobre suas políticas nas chuvas de 2019? Neste caso da Defesa Civil, quer dizer, são 16 mortes, sirene
que não tocou. Falo do balanço sobre os erros que a Prefeitura cometeu, os problemas, as principais
lições aprendidas. É balanço. O que a Prefeitura fez? O balanço sobre si mesma. Essa é a pergunta
para a qual você diz “Foi feito. Pode ser que não como deveria, mas foi feito”. E estou tentando
perguntar: então, o que foi feito?
E, perguntando, estou dando um exemplo: a Defesa Civil disse que a atuação dela durante as chuvas
de fevereiro e abril correu “maravilhosamente bem”. Eu estou querendo saber se o senhor concorda
com essa avaliação, por exemplo. É um órgão só, mas acho que é um órgão fundamental para fazer
avaliação do papel da Prefeitura.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Fico numa situação... Fazer uma avaliação de
uma coisa da qual participei já no final, no GT, quando assumi de integrar o GT e entregar o relatório
final aqui. Porque não vou dizer que foi maravilhosa, ou não foi maravilhosa a operação da Defesa
Civil. Eu não estava na operação. Por isso que passei para o Cardeman responder. O COR integrou
essas operações. Foi tudo feito lá.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, Paulo, vou voltar ao assunto. Quando saiu o secretário
anterior, que foi o Messina, o Felipe respondeu um tempo, mas, na passagem do Messina e do Felipe
para você, a memória sobre isso precisava estar em algum lugar. E você é o secretário que, de
alguma forma, tem que, a partir desse balanço... Por isso que perguntei: vocês fizeram o balanço?
“Sim. Não como deveria, mas foi feito”. Então estou te perguntando: qual é o balanço?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – O balanço foi esse que eu para o Cardeman
colocar. O balanço que eu entendi foi o balanço dos números, não foi da atuação, se funcionou ou se
não funcionou.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas precisa fazer esse balanço, não é?
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Foi isso que eu falei. Não sei se esse balanço
foi feito antes da minha gestão.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Acho que, primeiramente, a gente não pode falar que algo que é
bom, quando teve morte, etc. Isso chateia a gente que está trabalhando no dia a dia. Mas a gente fez
o balanço de incidente de chuva e entendo que a gente pode pegar os números que a gente já tem, o
que aconteceu e tentar juntar, com a Defesa Civil, a Ordem Pública e tentar fazer um balanço
consolidado de tudo que aconteceu. Acho que é uma boa coisa. A gente pode pegar tudo que
aconteceu e fazer uma síntese geral, junto com os órgãos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado, Cardeman, acho que é isso mesmo. Mas,
Secretário, por exemplo, quando um órgão vem aqui e fala: “correu maravilhosamente bem”, como a
Defesa Civil disse. E eu mostro o Plano de Contingência, não, esse que agora é parte do parte do
Plano Verão – eu estava achando que era o Plano Verão. Ele diz que nem sabia, que nunca tinha visto.
Ele diz que correu maravilhosamente bem. Ele não sabia o número de mortes. E aí o Secretário ficou
me questionando o número de mortes. É uma avaliação errada, uma avaliação, em minha opinião,
absolutamente equivocada do órgão.
Mas a pergunta é: quem vai fazer a avaliação pela Prefeitura? Porque, se o órgão avalia errado, que é
o caso aqui, e o secretário e o subsecretário com uma visão absolutamente deturpada – chegou a
debochar, como o Sílvio está lembrando –, precisa ter alguém da Prefeitura fazendo isso. Vou fazer a
pergunta na próxima semana para o Ailton, também, que virá aqui representando o Gabinete do
Prefeito, porque eu queria fazer essa pergunta para o prefeito. O prefeito concorda com essa
avaliação da Defesa Civil, de que ela agiu maravilhosamente bem, quando não sabia o plano, não
sabia que a sua responsabilidade era de contar as mortes, e não sabia quantos mortos sete meses
depois?
Então, quero saber se essa é uma compreensão da Prefeitura, como um todo, ou é uma definição, ou
é uma visão restrita a um órgão.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Restrita.

A2-1341

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E a pergunta é: não é função da Casa Civil fazer esse balanço
sobre algo grave na cidade? Poderia ter sido outra coisa. Em algum momento, vocês vão fazer o
balanço da operação da Prefeitura no Rock in Rio. Vão fazer. Vão juntar uma série de órgãos – a
Secretaria de Cultura, de Turismo, de Transportes, só para citar algumas – e vão fazer esse balanço.
Provavelmente, também, a de limpeza, a Comlurb vai ter que participar sobre como foi a operação.
Tem que ter um balanço. E o balanço vai ter a Fazenda que vai dizer que o Rock in Rio ajudou a
arrecadar tanto e tal. É um evento na cidade sobre o qual se faz um balanço, sobre o qual se pensa o
que deu certo e o que deu errado, para repetir ou para mudar.
Quanto às chuvas – isso é mais dramático ainda, porque é uma situação em que morreu gente, e que,
ano que vem, vai acontecer de novo – a Defesa Civil chega aqui e diz: “agimos maravilhosamente
bem”. E não é o que a gente está percebendo. A gente precisa entender se isso é uma compreensão
da Prefeitura, se é uma compreensão do subsecretário e do secretário. E, se a Prefeitura não estiver
fazendo, indicar quem faça, porque a Prefeitura tem a obrigação de fazer. Não é uma coisa menor,
por isso que estou te perguntando.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Tem obrigação de fazer e quem tem de fazer é
a Casa Civil. E, se não foi feito, será. E a Defesa Civil é pontual – opinião pessoal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Vamos lá. Podemos falar do grupo de trabalho?
Agora é rapidinho e está sempre franqueada a palavra, Vereador Renato Cinco, se você quiser, mas
estou chegando ao final das perguntas, tem duas ou três aqui só. Na Audiência Pública do dia 13 de
setembro, a Casa Civil se comprometeu a realizar o retorno às comunidades vistoriadas para
apresentar e discutir o resultado do relatório e ajudar a preparar as ações que seriam executadas.
Até o momento, não vimos no acompanhamento do Diário Oficial sobre o andamento disso, o
calendário, metodologia... O compromisso se mantém?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – O compromisso se mantém.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tem ideia de quando sai? Por que as pessoas estão nos
cobrando. Nós dizemos que não somos nós que podemos determinar isso. E nos cobram porque eu
que estava presidindo a audiência. Precisamos disso. O compromisso se mantém?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – O compromisso está mantido, só não vou dar o
cronograma para o senhor agora porque não temos ainda, mas me comprometo a fechar um
cronograma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nossa CPI se encerra no dia 17, daqui a 15 dias. Será que na
semana que vem, no dia 10, conseguimos ter pelo menos... Vai sair no Diário Oficial tal dia e aí vemos
como é que faremos? Semana que vem, no dia 10?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Semana que vem é que dia?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Semana que vem é dia 10, hoje é dia 3.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Até o decorrer da semana que vem
conseguiremos alguma coisa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na Audiência Pública, a Casa Civil apresentou o relatório
técnico elaborado pelo grupo de trabalho, o COR inclusive apresentou. Entraram algumas daquelas
obras no planejamento da LOA 2020, alguma obra que não estava avançou? Como a Prefeitura está
planejando para executar as medidas propostas pelo relatório? Como está sendo decidida a ordem
de prioridades? Tem alguma visão sobre isso?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Não. Isso está individualmente em cada órgão
responsável pela execução da obra. Não tenho essa ingerência de prioridade lá na...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas eu acho, Paulo, que precisávamos combinar – é só uma
sugestão obviamente – que a Casa Civil, que foi a coordenadora do processo – seja avisada quando a
obra entrar no orçamento do planejamento do órgão específico, a Geo-Rio, a Rio-Águas e outros
órgãos, para que possamos manter alguma lógica. Claro que estamos perguntando sobre a LOA de
2020. Talvez, uma consulta aos órgãos para saber se algum deles entrou no planejamento
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orçamentário e se temos alguma mudança sobre isso, porque acho importante para podermos
pensar. Por que é só isso. Houve? Colocamos aquela obra no planejamento do ano que vem. Para as
pessoas será um alento.
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Vou passar para o Tomás.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Tomaz está lembrando, inclusive, que a Casa Civil tem a
função e atribuição de analisar o mérito, a oportunidade e a compatibilidade das propostas, inclusive
das matérias em tramitação na Câmara Municipal. Sei que são atribuições absolutamente enormes,
por isso estamos cobrando.
Para fechar, aquele projeto da Cedae. Estou perguntando isso para todos os secretários. A Cedae vem
aqui e apresenta um projeto enorme para a Rocinha e diz que tem outro para a Maré e para a
Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. O senhor tem algum conhecimento desse projeto da
Cedae? Foi chamado para alguma reunião para apresentarem isso?
O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu não participei. O COR teve algum?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Soubemos durante as CPIs e começamos a conversa para entender
o que estava acontecendo, como a Cedae estava trabalhando, mas ainda não temos nenhum grupo
de trabalho sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A Cedae não mandou para vocês o projeto? Vocês não têm
conhecimento do conteúdo? Sabe que ele existe pela CPI?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não. Conheço por que... Isso. Não pela CPI. Quando isso foi levantado,
entramos em contato para começar a estreitar essa informação. Mas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está sendo feito sem a participação da Prefeitura. Se o
projeto estiver andando, ele está sendo feito sem a participação da Prefeitura, o que é muito ruim.
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Isso é muito mais de operacional nosso para entender o que está
acontecendo para não ser pego de surpresa.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereador Renato Cinco, alguma pergunta a mais que
gostaria de fazer?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só queria me corrigir, porque eu, na verdade, quando falei da
evolução dos gastos da Secretaria de Ordem Pública eu me equivoquei. Falei que, em 2009, eram R$
200 milhões, mas corrigidos pelo IPCA, eram R$ 109 milhões, em 2009, e no ano passado foram R$
628 milhões de gastos municipais com atribuição estadual.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me perguntar uma coisa para o Daniel por que acabei
esquecendo. Eu lembro até que a sigla me deu calafrio, ali. Na hora que você botou PAC, eu falei
“Peraí! PAC?! Por que voltou o PAC? Não! PAC de novo? O que está acontecendo?”. É Plano de Ações
Climáticas.
Há previsão de que ele esteja pronto em 2020? Ele passa pelo Legislativo, ele vai ter aprovação pelo
Legislativo ou é atribuição exclusiva do Executivo? Como é isso?
É só porque eu fiquei curioso, e muito interessado – eu tenho certeza de que o Vereador Renato Cinco
também está interessado – em ver essa história. Tem algum processo de discussão com o
Legislativo? Porque tem o Participa.Rio, mas como é que a gente vai ajudar a participar, nessa história
toda? Como é que a gente pode ajudar nesse processo? Então, o prazo e como é que a gente pode
ajudar.
O SR. DANIEL MANCEBO – A proposta é que o plano, de fato, seja altamente participativo. Então, a
gente já vem trabalhando nessa direção. A nossa previsão é dele estar pronto no primeiro semestre
do ano que vem. A gente vem trabalhando exaustivamente para isso acontecer. Mas... ou seja, a
gente ainda tem um bom caminho pela frente, em termos de construção de propostas e de
possibilidade de projeto.
Em termos de calendários de discussão, como eu falei, a gente está usando muito a ferramenta de
participação social – isso é uma das interfaces importantes que a gente vem trabalhando. Vamos
continuar trabalhando nessa linha. Essa ferramenta, na verdade, a gente entende que já é um dos
subprodutos do plano. Então, é uma ferramenta que serve não só para o Plano de Desenvolvimento
Sustentável (PDS), mas também para qualquer outra iniciativa da Prefeitura, no que se refere a
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consultas à população. Vai poder ser utilizada nesse sentido. Então, é uma ferramenta realmente que
o plano traz.
Existem alguns workshops previstos para que a gente consiga fazer a consulta a entidades. Inclusive,
é super importante essa Casa de Leis estar presente nessa discussão, nesses próximos workshops
que estão sendo pensados.
Então, acredito que vamos oficiar esta Casa de Leis, há uma possibilidade de a gente pedir uma
representação oficial do Poder Legislativo, para estar conosco nesse processo de construção daqui
para diante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aqui na Casa, se não me engano, e o Vereador Renato
Cinco pode me corrigir, a comissão que acaba discutindo um pouco essas coisas é, de fato, a de Meio
Ambiente. Acho importante, quando oficiar a Casa, oficiar, inclusive, que a Comissão de Meio
Ambiente esteja presente. Até porque, por um reconhecimento, inclusive, de quem... o vereador que
discute esse negócio de ação climática, aqui, é o mandato do Vereador Renato Cinco. Eu acho que é
importante que ele possa... porque o meu medo é que, às vezes, oficia-se somente a Presidência, sem
fazer essa referência.
Então, quem eu acho que tem que assumir, aqui, a responsabilidade dessa história é a Comissão de
Meio Ambiente. Quando vêm projetos de lei que têm impactos... e a gente vai precisar... eu acho que
um dos elementos fundamentais é que, seja qual for o próximo prefeito, não é mais possível que a
gente fique pensando os projetos de lei sem ter as metas do Plano de Desenvolvimento Sustentável
e o Plano de Ação Climática como elementos da lei, sobre o quanto ela impacta sobre emissão de
gases; o quanto ela impacta sobre a resiliência, e por aí vai. E isso não acontece.
Você tem aqui que os projetos de lei não consideram essa dimensão. Eu acho que, cada vez mais, a
Comissão Permanente de Meio Ambiente vai ter que ficar dando parecer sobre projetos, porque os
projetos impactarão sobre as metas que estarão colocadas. Por isso, eu acho que é a Comissão de
Meio Ambiente. Estou jogando trabalho para o Vereador Renato Cinco, aqui. Estou falando que é
importante, e estou dizendo que vai ele. Normalmente, quando a gente chama de importante, a gente

A2-1346

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
tem que ir. Nesse caso, eu estou falando: “Olha, eu acho que é importante; vai ele”. Mas acho que o
Legislativo tem que participar dessa história. Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Vereador Tarcísio.
Na verdade, eu fico feliz, porque a gente precisa trabalhar mais, porque essa questão está cada dia
mais grave.
Só queria aproveitar a oportunidade para dizer que, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, nós vamos fazer o
Seminário Internacional da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Então, nós vamos trazer cientistas, lideranças populares, lideranças indígenas do México, de outros
países da América Central e da América do Sul, e tentar encerrar o ano com um belo painel,
analisando o que a gente espera dos próximos anos.
Porque é importante chamar atenção das pessoas para o seguinte: além de tudo o que a
industrialização tem provocado de aquecimento global, uma das coisas mais graves que está
acontecendo agora é que a gente pode ter ativado já o derretimento da grande quantidade de gases
de efeito estufa congelados no Círculo Polar Ártico e no permafrost, que fica ali na Rússia e na
Mongólia. Isso pode estar ajudando a explicar o aumento da aceleração do aquecimento. Com esses
dois fatores entrando na conta, a situação pode ser muito dramática; e muito mais rápida do que se
espera. Porque o que tem de equivalentes de gases de efeito estufa congelados no Círculo Polar
Ártico e no Permafrost é muito maior do que o que a humanidade já lançou na atmosfera.
Então, esses fatores podem nos obrigar a acelerar muito a resposta, se a gente quiser sobreviver.
O SR. DANIEL MANCEBO – Eu só queria pedir a palavra para fazer um esclarecimento. Porque é
assim: quando a gente está falando do Plano de Desenvolvimento Sustentável, também está falando
fortemente das questões climáticas, mas não somente delas. Então, é assim, tem também um
componente econômico muito forte, um componente social muito forte e a própria questão da
governança que a gente já falou aqui muito. Então, eu acho que, obviamente, a questão ambiental
pauta todas as outras, mas o plano não se restringe às questões ambientais.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com certeza. Mas eu acho, só para te dar a dica, que tem que
ir às metas esse debate. Aí, tem um Plano de Desenvolvimento Sustentável e esse Plano de Ações
Climáticas. Especialmente este outro aqui tem um elemento que tem relação com isso.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável é maior e o Plano de Ação Climática está dentro disso. O
plano que está previsto para ser lançado no primeiro semestre do ano que vem é o PAC, o PDS ou os
dois?
O SR. DANIEL MANCEBO – Ambos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vai lançar o PDS com o PAC juntos.
O SR. DANIEL MANCEBO – Isso. Na verdade, a gente não está nem dissociando ambos, apesar de eles
terem siglas diferentes...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não gosto das duas, nem de PDS, que me lembra o
partido da ditadura; e nem de PAC.
O SR. DANIEL MANCEBO – Tudo bem. Mas o Plano de Ação Climática é a lente climática do PDS.
Porque a gente entende que, na verdade, sob o ponto de vista do clima, você tem que considerar as
questões econômicas e sociais também da mesma forma. Então, ele é uma lente transversal que
passa por todas as áreas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou fazer
uma leitura rápida aqui do que eu acho que são os elementos, mas gostaria de dar a palavra se vocês
quiserem, Paulo, Caderman e Daniel... Toda hora eu fico olhando de novo pensando se é Daniel ou
Gabriel. É Daniel? Acertei e achei que tinha errado. Perdão.
O SR. DANIEL MANCEBO – Acertou sempre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se vocês quiserem usar da palavra ainda com alguma
consideração final, ou se tiver alguma coisa que a gente não perguntou e que vocês acham que é
importante que a CPI saiba para constar do relatório, fiquem à vontade, por favor.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO ALBINO SANTOS SOARES – Eu quero botar uma posição minha aqui,
Vereador, de como eu pauto a minha gestão lá, ainda que curta, por enquanto, mas é no
planejamento. Por isso é que eles estão aqui. Pode não ser muito usual, mas, para mim, que sou
servidor público há 38 anos, o planejamento é uma coisa fundamental. Então, eu vou pautar no
planejamento e na integração, que é o que eu acho que tenho que fazer.
Quero agradecer a gentileza de vocês aqui, pela bondade e pela forma como trataram a gente. Quero
também me colocar à disposição. Fiquem com a certeza de que eu vou passar os dados que foram
prometidos. Quer falar alguma coisa?
O SR. ALEXANDRE CARDEMAN – Não. Eu só acho que é importante – e o Daniel expôs isso – é que
toda essa parte que a gente trabalha na operação do dia a dia está muito próxima do que é o
planejamento, porque muita coisa que vem desse planejamento do desenvolvimento sustentável vai
afetar o Centro de Operações. Então, eu acho que para esse conjunto é fundamental a gente
trabalhar junto. Aí, o planejamento e a gente, muito próximos da Casa Civil, temos que estar
exatamente alinhados em relação a esses temas.
O SR. DANIEL MANCEBO – Eu queria agradecer de novo a oportunidade e estender de novo o convite
para a participação do plano ou na construção do planejamento, e, de toda forma, também esclarecer
que a gente é um órgão meio. Então, a Casa Civil, de uma maneira geral tem sempre que se colocar
em parceria com as áreas técnicas e vem sendo esse o nosso grande enfoque: promover uma
transformação nas diferentes áreas para essa direção do médio e do longo prazo.
Não é, como já foi falado aqui várias vezes, nada trivial. É uma modificação de cultura. É uma
modificação da sociedade como um todo e a gente entende que a percepção de cada cidadão vai ser
fundamental para a modificação dessa cultura de planejamento e de desenvolvimento sustentável.
Ainda que, por vezes, esse discurso esteja um pouco longe, ainda, do senso comum e a nossa visão é
que temos que mudar esse paradigma com tempo. Precisamos de tempo, precisamos de muito
apoio. Eu acho que a Casa em que estamos é um ponto central nesse processo. É isso, estamos
totalmente à disposição.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com tempo, mas de forma urgente, porque talvez a gente não
tenha tempo. Muito obrigado, senhores.
Rapidamente, aproveitando aqui, inclusive, a presença da nobre Vereadora Teresa Bergher, a gente
tem um conjunto de pesquisadores que têm ajudado a gente a estudar. Alguns vieram aqui na
primeira fase da CPI, a Ana Luiza Coelho Netto, que é da UFRJ; o Leonardo Esteves de Freitas, que é da
Fiocruz; a Ana Lúcia Britto, também da UFRJ; a Rossana Tavares, que é da UFF; o Alexandre Pessoa,
da Fiocruz; e o Sérgio Portella, também da Fiocruz.
Eu queria apresentar a possibilidade de que nós pudéssemos, no relatório, incluir o nome dos
pesquisadores que vieram aqui também como peritos da CPI. E, obviamente, abrir para, caso a
senhora ou o senhor, assim como a Teresa, tenham também outros técnicos que tenham ajudado,
que consideram importante constar do relatório como peritos que auxiliaram o trabalho da CPI – os
trabalhos, inclusive as pesquisas e os estudos e, agora, também contribuirão para isso. Queria
perguntar e apresentar esses nomes. Caso haja alguma crítica, na próxima Sessão, a gente pode
reverter qualquer situação sobre isso.
Dizendo que, portanto, está deslocada a questão da Secretaria de Fazenda para a próxima
quinta-feira, quando também ouviremos o Gabinete do Prefeito. A gente vai desconvocar a
Margareth, porque ela está no organograma como responsável pelo Gabinete do Prefeito… É mais
uma, não é? Não para de surgir esse negócio de que o organograma não é exatamente a realidade. E
vamos convocar o Aílton; e, ao mesmo tempo, o Barbiero, pela Secretaria de Fazenda.
Como uma espécie de resumo, a gente viu aqui, hoje, nesta Sessão, que o COR está atualizando uma
série de protocolos, estágios operacionais, lidando com a questão de ampliação de atuação nas redes
sociais e da própria comunicação. A SubPar, da Casa Civil, está coordenando o Plano de
Desenvolvimento Sustentável. Afirma que não está acontecendo a revisão do Plano Municipal de
Saneamento, que é uma questão que a gente está colocando na CPI em vários momentos.
Vimos, na questão do caos administrativo, que o COR está vinculado ao Gabinete do Prefeito, mas
administrativamente subordinado, ligado à Casa Civil. A troca de cargos e chefias em órgãos de
planejamento dificulta a gestão e o planejamento. Mas, por outro lado, em muitas delas, a Casa Civil
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afirma que não está atrapalhando a ação das políticas propriamente ditas. A Comlurb veio para a
Casa Civil desde o início. Não há uma razão técnica que explique essa vinculação, mas a Comlurb
permanece na Casa Civil, e o Secretário participa das decisões. Há um diálogo. Embora tenha sido o
Prefeito a decidir as mudanças da presidência da Comlurb, o Secretário é consultado. Os motivos são
os motivos políticos da administração. A Casa Civil refuta, afirma que a Rio-Águas não é independente
na concepção que percebe a Prefeitura, ou seja, não é independente. É uma afirmação que conflita
com a afirmação do Secretário da Seconserva, que afirma que está praticamente independente.
No balanço das chuvas do último verão, não houve análise da atuação política dos órgãos, mas
precisa ser feito e consolidado. E, ao final, a Casa Civil tem conhecimento sobre o programa, mas não
tem conhecimento do conteúdo completo do programa da Cedae para reurbanização da favela da
Rocinha; e não está participando de nenhum elemento, nenhum fórum, em que essa questão esteja
sendo feita.
Houve também aqui o processo dessa história de que o Plano de Desenvolvimento Sustentável, o
Plano de Ações Climáticas, a ser apresentado até o primeiro semestre do próximo ano, precisa estar,
de certa forma, mais conectado com as ações políticas da Prefeitura e com a própria percepção da
visão da Câmara de Vereadores. Essa é uma espécie de resumo.
A gente também aprovou os peritos. Na semana que vem, se tiver alguma discordância… Mas está
aprovada a denominação dos pesquisadores que nos ajudaram como peritos da CPI.
Sem mais nada a tratar, gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalharam aqui para que esta
Audiência pudesse acontecer, aos trabalhadores desta Casa, aos assessores dos Gabinetes, àqueles
que vieram assistir à Audiência. Agradecendo a presença dos Vereadores e dos senhores que vieram
aqui representar a Casa Civil, dou por encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h45)
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10 de outubro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Secretário e Técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019
Presidência do Senhor Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e trinta minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, com a
presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente; e Renato Cinco, Relator, tem início Audiência
da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE
DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICAS, CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, item VI, em 2ª chamada, dou por aberta a
Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; e Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estando presentes, eu, Presidente da Comissão, e o Vereador
Renato Cinco, Relator, declaro que não há quórum para deliberar. No entanto, há quórum para
audição dos convocados de hoje, em conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis.
Hoje, nossa Audiência terá duas partes: na primeira parte, contando com a presença – e eu já
agradeço – da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).
Logo depois, a ideia é que a gente fique uma hora com os senhores aqui, no nosso diálogo, portanto,
a partir das 14h30, uma hora depois, teremos aqui também o Gabinete do Prefeito.
Eu recebi comunicação, hoje, justificando a ausência do Excelentíssimo Senhor Secretário de Fazenda,
Cesar Barbiero, que se encontra de férias. Acho que é uma ausência absolutamente justificada. Nós
que defendemos o direito de todo trabalhador às férias, de todo servidor às férias...
Ele não pode estar presente, mas, obviamente, estará aqui representando a SMF, o Senhor Francisco
Florido, que é Subsecretário de Gestão da SMF, que está respondendo pelo expediente. Está aqui,
inclusive, o ofício comunicando e justificando a ausência. Eu vou fazer a leitura dele, perdão:
“Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para em resposta ao ofício de convocação
informar que o Senhor Secretário Municipal de Fazenda no Município do Rio de Janeiro, Cesar
Augusto Barbiero, encontra-se de férias e fora do Estado do Rio de Janeiro, sendo assim ficando
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impossibilitado de comparecer à Audiência que será realizada hoje na Sala das Comissões dessa
Câmara Municipal. Sem mais para o momento e a disposição para os demais esclarecimentos.
Senhor Francisco, em nome do Senhor Cesar Barbiero.”
Então, absolutamente justificado.
Retomando a fala, representando a SMF estarão aqui: aquele que responde pelo expediente da
Fazenda, o Senhor Subsecretário de Gestão da SMF, Francisco Florido; o Senhor Carlos Eduardo Lima,
Subsecretário do Orçamento Municipal.
Inclusive, encontrei o Senhor Carlos em várias audiências, em debates da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira da Casa. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui. O Senhor
Jorge Farah, Subsecretário do Tesouro Municipal, da SMF e também a Senhora Ediane Merola, que
está só acompanhando, e é assessora de imprensa da Prefeitura do Gabinete do Prefeito que está
aqui também acompanhando.
São os Senhores Francisco, Carlos Eduardo e Jorge que estarão aqui respondendo pela Fazenda.
A Presidência dá conhecimento aos senhores de que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem
poderes e determinação expressos na Constituição Federal, art. 58, § 3º; na Lei Federal nº 1.579, de 18
de março de 1952, alterada pela Lei Federal nº 13.367, de 5 de dezembro de 2016; na Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro, art. 45, IX; e no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
arts. 121 a 124.
Os senhores estão sendo chamados a esta CPI como testemunhas e, por essa razão, dou-lhes
conhecimento de que fazer afirmação falsa, negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso
testemunho, conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
Pois bem, só para que a gente possa se situar, esta CPI está chegando à fase final dos seus trabalhos.
Hoje é a penúltima Audiência, sendo a última com oitivas, em que vamos ouvir a SMF e o Gabinete do
Prefeito.
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Na próxima semana, o relatório já será colocado em votação, que, obviamente, vem sendo escrito nas
últimas semanas, mas para o qual ainda precisamos afirmar ou entender algumas coisas, sobretudo
sobre o funcionamento do Orçamento.
Na CPI construída a partir do momento das trágicas chuvas de fevereiro e de abril, entendemos, por
princípio, que as chuvas são inevitáveis, as chuvas são naturais, as chuvas têm aumentado, inclusive
sua intensidade e sua frequência, mas os desastres não são naturais, os desastres são sempre
socioambientais e decorrem de uma combinação de riscos e vulnerabilidades, sobre os quais o poder
público tem responsabilidade.
Desse ponto de vista, estamos aqui sempre trabalhando com a questão de identificar qual era o
planejamento que a Prefeitura tinha para evitar que os desastres aconteçam, como a Prefeitura faz a
gestão da crise no momento em que o evento climático acontece; como a Prefeitura também atende
aqueles atingidos, o antes, o durante e o depois. Além de tudo, todas as questões referentes à saúde,
das relações com a saúde pública e da questão do aquecimento global e toda a questão com relação
a isso.
Nesse ponto de vista, para chegar ao objetivo de os senhores estarem aqui hoje, há o elemento, por
exemplo, do caos administrativo, que a gente vem trabalhando para entender como funciona a
administração da Prefeitura e os órgãos relacionados. Ao fim e ao cabo, há também a discussão
sobre os cortes orçamentários. Esse ponto, que esteve presente no início da CPI, quando chamamos
aqui técnicos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) para que nos pudessem
explicar, fazer estudos e apresentar levantamentos sobre determinados programas fundamentais.
Esses cortes orçamentários foram insistentemente perguntados aos demais órgãos, à Fundação
Instituto de Geotécnica (Geo-Rio), à Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
(Rio-Águas), à Defesa Civil, ao Centro de Operações Rio (COR) e, depois, aos Secretários de
Conservação, de Infraestrutura, de Meio Ambiente, de Urbanismo.
Em todas essas audiências, nós falamos sobre orçamento. Agora, obviamente, estamos falando,
portanto, com a própria SMF para debater essa questão dos cortes orçamentários. Caos
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administrativo, falta de planejamento, cortes orçamentários. Hoje, nesse terceiro eixo transversal, é
obviamente o elemento central.
Queria, antes de fazer a primeira pergunta, passar o microfone. Se os senhores quiserem fazer
alguma colocação inicial, fazer uso da palavra, o microfone está aberto. Senão, eu passo logo às
perguntas, deixando sempre aberto para o Vereador Renato Cinco e os demais vereadores que
queiram fazer perguntas. Desejariam?
Vamos lá. Então, vamos começar com perguntas. É bom que a gente já comece logo com as
perguntas. Diversos programas e ações da Prefeitura relacionados à mitigação dos impactos das
chuvas vêm tendo seus orçamentos progressivamente reduzidos ao longo dos anos. Em especial,
observamos uma queda nos patamares históricos a partir de 2017. Os dados levantados por
gabinetes, confirmados pelo TCMRJ a esta CPI, ajudam a responder por que a cidade vem vivendo um
caos a cada chuva.
Eu queria demonstrar, primeiro, o dado que vai me levar a fazer a pergunta. Por exemplo, no
Programa Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico, entre 2013 e 2016, o patamar histórico
desse programa era R$ 70 milhões por ano. R$ 69 milhões em um ano, R$ 67 milhões no outro, R$
75 milhões no outro, R$ 74 milhões no outro. A partir de 2017, o patamar histórico passa a ser de R$
30 milhões, ou seja, em 2017, R$ 28 milhões; em 2019, sobe para R$ 42 milhões; e agora, em 2019,
está em R$ 10 milhões até junho.
Isto aqui pensando no liquidado, com valores atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Isso é relativo a encostas. Quando a gente pega o controle de enchentes, o
fenômeno se repete. O patamar histórico de 2013 a 2016 era R$ 150 milhões por ano. Agora, o
patamar histórico é até difícil de definir, porque em 2017 foram só R$ 24 milhões; em 2018 sobe para
R$ 87 milhões.
É até difícil pensar um patamar, mas, ainda assim, o melhor ano teve um pouco mais da metade do
que era, e esse ano foram R$ 15 milhões. Vou passar para os senhores poderem dar uma olhada nos
dados.
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Quando eu pego outro elemento, proteção civil do cidadão, o patamar histórico era sempre acima de
R$ 2 milhões, chegando a R$ 4 milhões, em torno, próximo de R$ 4 milhões, e, agora, ele está inferior
a R$ 2 milhões: R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão.
Se eu pego a manutenção de um sistema de drenagem, então: encosta, enchente, defesa civil e
drenagem. Quatro questões fundamentais. O patamar de 2013 a 2016, ele era acima de R$ 40
milhões e agora ele é inferior a R$ 30 milhões. Portanto, nós temos cortes grandes, sistemáticos em
quatro: três programas e uma ação fundamentais para a questão da prevenção às chuvas.
Os dados são evidentes ao mostrar que a prevenção às chuvas fortes não tem sido uma prioridade
orçamentária da Prefeitura e, quanto a isso, não resta dúvida, os dados são esses. O que gostaríamos
de entender por parte da secretaria é: qual é a razão desses cortes?
Por favor, identifique-se.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Primeiramente, boa tarde a todos, Vereador Tarcísio Motta, Vereador
Renato Cinco, demais presentes. Meu nome é Carlos Eduardo Lima, sou Subsecretário do Orçamento
Municipal da SMF.
Bom, Vereador Tarcísio Motta, em relação a essa pergunta, não só essa questão dessas ações que o
senhor identificou, relativas ao objeto da CPI, como todo o orçamento do município, sofreu um ajuste,
cujo ápice negativo se deu no ano de 2017. Ocorre que esse foi o ano da crise orçamentária e
financeira mais severa do município das últimas três décadas.
Para o senhor ter uma ideia, o orçamento aprovado na Câmara para o ano de 2017, enviado pelo
governo anterior, havia sido de R$ 29 bilhões; ao final de 2017, a arrecadação foi de R$ 25 bilhões. Ou
seja, naquele primeiro ano, um ano de mudança de governo, houve uma falta de receita da ordem de
R$ 4 bilhões, o que afetou absolutamente todas as áreas da Prefeitura.
Justamente, isso aconteceu se refletindo também nessa área objeto. O que vem acontecendo, de lá
para cá, é que a Prefeitura, a despeito de uma crise que não envolve só a esfera municipal, envolve
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também a esfera estadual – que nos afeta muito – e a esfera federal, é buscar um processo de
recuperação. Só que uma recuperação para uma crise dessa magnitude, não é rápida.
No ano de 2018, a situação melhorou um pouco, mas em função desse déficit de 2017, ele ainda não
conseguiu ser recuperado. No ano de 2019, a melhora está acontecendo progressivamente. A
perspectiva é a de que, no ano de 2020, os patamares comecem a se recuperar ainda mais.
Respondendo objetivamente, esse fenômeno da redução foi uma questão conjuntural, estrutural, que
não afetou só essa área, mas toda a Prefeitura, inclusive as áreas mais críticas cuja obrigação
constitucional, como saúde e educação, o município se esforçou e conseguiu cumprir. Evidentemente,
até em função da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Constituição, nesse cenário de crise, a
prioridade eram as despesas obrigatórias constitucionais e legais e, após isso, as demais despesas
mais dentro desse panorama que eu descrevi para o senhor.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Bom, a gente pelos dados aqui que a gente levantou na prestação
de contas, no Portal Rio Transparente, tem pelo menos uma exceção de uma secretaria que não
perdeu recursos em nenhum momento. Ao contrário, teve o seu orçamento liquidado, subindo
nesses dois anos iniciais do Crivella, que é a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).
A Seop, no último ano aqui do Eduardo Paes, o orçamento foi R$ 603 milhões. No primeiro ano do
Crivella, R$ 620 milhões. No segundo ano do Crivella, R$ 628 milhões. Quer dizer, subiu R$ 25
milhões o gasto com a Seop.
Este ano, já estão liquidados R$ 412 milhões, mantendo a mesma tendência dos outros anos. É
curioso, porque o senhor acabou de afirmar que o orçamento foi cortado inclusive nas áreas que são
atribuição constitucional da Prefeitura, que são a Saúde e a Educação.
Eu fico curioso sobre por que justamente na Ordem Pública, que não é uma atribuição municipal, o
orçamento cresce. Por que essa opção? Só um dado, não foi só uma questão do Governo Crivella. No
primeiro do mandato do Eduardo Paes, o gasto com a Ordem Publica foi R$ 77 milhões. No último
ano do Eduardo Paes, já era de R$ 600 milhões o gasto com a Seop.

A2-1358

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Só para não ter dúvidas, a Constituição Federal, Título III, da Organização do Estado, Capítulo IV, dos
Municípios, art. 5º: “Compete aos Municípios...”. São nove alíneas, nenhuma delas é a Segurança
Pública nem Ordem Pública. Não é uma competência municipal. Aqui, os órgãos de segurança no art.
144 da Constituição. Quais são os órgãos de segurança? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A Guarda
Municipal não entra na lista dos órgãos públicos.
Ao contrario, há um parágrafo aqui, o § 8º que cita a Guarda Municipal para dizer que ela não é órgão
de segurança pública: “Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. Quer dizer, a Constituição estabeleceu que
os municípios podem criar uma guarda de vigilância patrimonial, essa é a função da Guarda
Municipal. Então, há outros problemas no orçamento.
Eu queria destacar o crescimento do endividamento municipal em função da Copa do Mundo e das
Olimpíadas. Se eu não me engano, até esses grandes eventos, os gastos com os serviços da dívida
estavam na ordem de R$ 500 milhões. Se eu não me engano, agora está em R$ 2,5 bilhões.
Quer dizer, foram opções. Opção por enganar o povo carioca dizendo que as Olimpíadas e a Copa do
Mundo trariam benefícios para a nossa cidade. A utilização disso para fazer negócios do interesse do
então prefeito e dos seus aliados trouxeram prejuízos graves para a cidade, comentando o
endividamento. Agora, sobre a Guarda Municipal, essa Prefeitura não inverteu a tendência, continua
gastando mais.
Ainda tem outro problema: nesta conta aqui não entra quanto a Prefeitura gasta com vigilância
patrimonial terceirizada, que poderia ter gasto zero se a Guarda Municipal cumprisse sua atribuição e
tivesse fazendo a vigilância patrimonial.
Quer dizer, mais de R$ 500 milhões por ano que o município gasta com atribuição que é do governo
do estado e da União. Em vez de devolver os hospitais para o estado, podia devolver a Segurança
Pública para o Estado. Tire a Guarda da rua, coloque a Guarda para cumprir a sua função patrimonial
e doe os cassetetes, as bombas de gás lacrimogêneo e as balas de borracha para o governo estadual.
Então, só queria chamar atenção para isso.
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Não é verdade que houve corte em todas as áreas. Na Segurança Pública, que não é atribuição
municipal, houve aumento de gastos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Queria inclusive transformar isso em uma pergunta usando
os mesmos critérios. Na Seop – portanto, somando COR, Defesa Civil, Fundo de Ordem Pública e
Guarda Municipal – o que a gente vê nessa história toda?
O patamar de 2013 a 2016 era de R$ 500 milhões, somando essas questões. A gente vê aí que a
Defesa Civil caiu. A gente sabe que o COR não estava no período de 2013 a 2016. Ele vai em 2017, mas
o valor dele não explica por que o patamar sobe para R$ 600 milhões no Governo Crivella. Portanto,
a pergunta que eu faço é: por que a prevenção... Se eu pegasse, por exemplo, propaganda, só a
propaganda custou R$ 13 milhões agora, o recente pacote. A propaganda da Prefeitura teve um
aumento; o Rock in Rio, R$ 700 mil de incentivo fiscal.
Eu queria centrar nessa questão da ordem pública, que o Vereador Renato Cinco já falou, usando o
mesmo critério que eu usei para falar de encosta, enchente, Defesa Civil e drenagem. Saiu de 500
para 600.
A prevenção às chuvas não é prioridade? Quem é que define na hora que... Se o problema é todo o
orçamento sofreu um ajuste, por que houve ajuste ali, nas enchentes, e não aqui, na ordem pública?
Como os senhores explicam isso, de onde vem essa decisão sobre orçamento? Porque tem todo um
argumento que o Cinco estava falando, mas mesmo que os senhores digam: “Não, a decisão é política
de ter, manter a ordem pública”...
Eu também concordo que é inconstitucional, mas essa é decisão política, mas, ainda assim, houve
uma decisão, corta lá e não corta aqui. Como é que é? Onde é que define isso e por quê? A prevenção
às chuvas não é prioridade?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu vou, primeiro, retomar a questão da ordem pública. A minha
explicação inicial foi em relação ao contexto e a grandes números. Porém, o orçamento por dentro
tem determinadas peculiaridades e uma delas é a aplicação de recursos vinculados. Dentro dos
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recursos vinculados existe o Fundo da Ordem Pública que o próprio vereador mencionou. Esse
Fundo, em 2019, ele hoje tem uma dotação de R$ 150 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas parte dele já estava na dotação da Seop antes?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só agora vinculou?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Ele começou em 2018. Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas parte da receita dele já era receita da Seop antes.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim, sim, sim. Desde 2018.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Portanto, ele só está... Agora está vinculado.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não, não. Eu só quero contextualizar. Em relação ao histórico da
secretária, lá desde...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Desde a sua criação, esse fundo, que ele é 100%... ele não... A gente
não consegue computá-lo em contingenciamento, em bloqueio, porque é aplicação exclusiva para o
fundo. Então, nesse ponto a conta fica com esse patamar de 150. Aí, que não é o recurso livre.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para eu fazer uma conta.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o senhor continua explicando que eu estou prestando
atenção, tentando aprender.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Para o senhor ter uma ideia, o fundo é pouquinho mais de 10% do
orçamento. Eu digo que esses 150 são absolutos, eles, quando entram na conta, no histórico, eles se
somam integralmente ao orçamento da área de ordem pública, sem poder ser concorrido por outras
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secretarias. Esse Fundo foi criado para aplicação exclusiva na área de ordem pública e isso aí
corrobora para que o orçamento cresça na medida em que esse orçamento não vai poder ser
disputado pelas demais, porque não é fonte livre.
Em relação à fonte livre, um dado importante também, que mostra bastante, não só em termos
municipais, mas em termos públicos, o engessamento do orçamento, hoje o orçamento do município
é da ordem de R$ 30 bilhões. Desses R$ 30 bilhões, se descontar tudo que é obrigatório, legal e
vinculado. Ou seja, um recurso que vem, muitas vezes, fundo a fundo, do Governo Federal, ou uma
operação de crédito, um convênio que é especificamente para uma destinação –, os recursos livres
que sobram para o município fazer escolhas, é aquilo que, de acordo com a prioridade do governo,
pode ser aplicado livremente.
Isso é da ordem de R$ 2,5 bilhões. De R$ 30 bilhões, os recursos livres são R$ 2,5 bilhões. Desses
recursos livres de R$ 2,5 bilhões, hoje o patamar de 70% desses recursos vão para a política e para
as ações de Saúde. Então, as dimensões dão um pouco da dificuldade que é fazer essas escolhas.
Essa parte da ordem pública, por exemplo, uma parte dos recursos que estão envolvidos, são
recursos que não há escolha. Isso é a primeira questão. A segunda é em relação às escolhas, a
prioridade de como o município faz isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas deixe eu tentar entender.
Por exemplo, vamos pegar aqui o ano de 2018. Se o senhor quiser, eu posso pegar outro, mas... O
dinheiro empenhado na Seop eram R$ 613 milhões, empenhados na Seop como um todo. Certo? O
senhor está dizendo que cerca de 150 são do Fundo Especial de Ordem Pública (Feop). Sobram...
2018... É isso? Sobram 450. Estou arredondando para... melhor para vocês aí.
O recurso da Seop, tirando o Feop, é R$ 450 milhões. Certo?! Porque o que eu estou tentando...
Assim, eu estou falando de grandes números. Em um orçamento que foi empenhado R$ 613 milhões,
R$ 150 milhões eram do Feop; o restante dos recursos que estavam empenhado na Ordem Pública,
que é cerca de R$ 450 milhões não eram do Feop, certo?
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A minha pergunta continua sendo a mesma. Por que olha só, nós estamos falando de cair de um
patamar, por exemplo, para manter a defesa civil no mesmo patamar anterior de R$ 1 milhão. Nós
estamos falando de manter um patamar de sistema de drenagem de mais R$ 10 milhões, que a
gente está falando de R$ 450 milhões, na Ordem Pública. Nós estamos falando, no caso de encostas,
em um patamar que caiu R$ 40 milhões. Nós estamos falando no caso de enchente, em um patamar
que caiu muito! Aí, muito grande!
A minha pergunta é: quando vocês olharam, tem o Feop. O Feop aumenta o recurso ao Feop, é óbvio.
Mas, existe uma quantidade enorme, outras, de recursos, que eu não consigo ver caindo; até porque
eles poderiam ter caído, na medida em que o recurso do Feop entrou!
A minha – continuo a dizer isso – de que há um limite entre esses R$ 2,2 bilhões, e isso contando que
a Defesa Civil está aí dentro dessa conta, caindo. Ou seja, os recursos da Ordem Pública que estão
crescendo não tem respeito àquilo que diria a respeito à questão das chuvas.
A pergunta a essa altura do campeonato é de novo: na minha opinião, o Feop é uma parte da
explicação, mas ele não explica o todo que nós estamos dizendo.
Eu quero dar outro dado. A arrecadação da Prefeitura, certo. A arrecadação da Prefeitura, só a
arrecadação, em 2015, R$ 26,4 bilhões. Em 2016, R$ 228,2 bilhões arrecadação.
Em 2017, R$ 25 bilhões. Em 2018, R$ 27 bilhões. Certo? Então, 26,4; 28,2; 25; 27. Nós temos,
realmente, uma queda, aqui, de 11%, se comparado ao ano anterior de 2017 para 2016, corrobora o
que o senhor estava dizendo, certo? É uma queda de 11% em relação ao ano anterior.
Se a gente pega 2016 em relação a 2015, é um crescimento de 6. Se a gente pega 18, em relação a 17,
é um crescimento de 10, mas vamos pegar a pior situação. Houve uma queda de arrecadação de 11%,
certo? As quedas de investimentos nestes programas de chuva, de enchente, de encosta de
drenagem são: de 57%; o outro varia entre 46 a 80%. Vou pegar o meio do caminho, 50%. Proteção
civil 67% e drenagem 25%.
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Então, se eu pego o pior ano da Prefeitura, que foi uma queda de 11%, eu olho para esses programas,
a queda é de 57, 50, 67 e 25! Como é que me explica isso?! Como é que o corte desses programas é
tão maior do que a queda de arrecadação da Prefeitura?! Porque eles deveriam ser, portanto...
Se o problema é do orçamento, linearmente, me parece, você teria que ter algum nível de coisa, pelo
menos, equacionada, alguma coisa de proximidade! Mas, há uma questão de quatro vezes mais, ou
cinco vezes...
O corte é quatro vezes maior, na melhor das hipóteses, na melhor, tem 25% de drenagem. Mas
quando a gente tem em Defesa Civil, enchente e encosta, dá quase cinco vezes mais, cinco vezes
maior do que o corte, do que a queda de arrecadação! O que explica isso?! Estou tentando entender,
juro!
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Vou voltar à primeira questão do orçamento total da ordem pública...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só antes de você falar, sobre isso só uma questão. Porque o
senhor está usando argumento das verbas vinculadas. Mas, o Fundo de Ordem Pública foi criado por
iniciativa do Prefeito Crivella. Ninguém obrigava a Prefeitura criar, entendeu, uma lei obrigando a
Prefeitura a criar! Vinculou verbas do município ao Fundo de Ordem Pública porque quis! Que dizer, o
problema político de se optar por manter um orçamento inchado, inchar ainda mais o orçamento de
algo que não é atribuição municipal, se inclui, inclusive, na decisão de criar esse fundo – que eu votei
contra, inclusive, à criação desse fundo, por entender que não é uma atribuição do município, não tem
que ser uma prioridade, não tem que vincular verba do município para cumprir uma atribuição que é
do Estado, não é do município.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Certo.
A SMF, como órgão técnico, acaba aguardando toda a legislação que é aprovada e colocando junto à
administração para que essa legislação seja cumprida. A partir do momento em que o Fundo foi
implementado, com todos os seus percentuais, com todas as suas aplicações, cabe á fazenda
verificar apenasse, tecnicamente, aquilo que a legislação aprovou está sendo executado na prática.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas para isso...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Parte das despesas da Ordem Pública, que antes saía pelo
gabinete, agora sai pelo Fundo. O senhor sabe, tem ideia de quanto é que... Porque essa é uma
questão, não é uma situação de 150, de milhões, de dinheiro novo que entra na secretaria, é isso que
eu estou tentando dizer, uma parte grande desses 150 milhões já era da própria Secretaria em anos
anteriores. O que eu estou tentando dizer é que tem parte do dinheiro foi carimbado, mas ele já era
da Secretaria. Então, o que eu estou tentando dizer, qual é o percentual disso, dinheiro que já estava
no gabinete, que agora está nisso, o senhor tem esse dado? Essa é uma coisa.
A outra é: como é que a gente volta para a arrecadação, queda da relação entre arrecadação. É uma
arrecadação que até tem um nível de estabilidade, com um pico para baixo e 2017, é um nível de
estabilidade. No caso os programas de enchente, é uma queda de 50%. Como é que é isso?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Primeiro, em relação ainda à Ordem Pública, como eu falei, daquela
lista de despesa de obrigações, estão entre essas, obrigações de pessoal. Eu, hoje, nesse grupo, um
peso muito grande é a folha de pessoal, principalmente, da Guarda Municipal. Então, esse recurso é
obrigatório. Antes de qualquer escolha, esse recurso é o primeiro recurso a ser reservado.
Hoje, os gastos de pessoal da Guarda, eles estão na ordem entre R$ 450 e R$ 500 milhões por ano,
da Guarda Municipal. Então, o senhor vê que esse valor em relação aos valores que a gente está
tratando são valores que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode repetir o valor? Quanto está que está de ordem de
pessoal?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Hoje, a dotação em 2019 da Guarda Municipal é R$ 488 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é tudo pessoal?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Tudo pessoal.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quanto era essa dotação nos anos anteriores?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu tenho o histórico aqui a partir de 2015.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode ser.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – No ano de 2015, o empenhado foi R$ 381 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E 2016?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Em 2016, R$ 432 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E em 2017?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Em 2017, R$ 431 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 2017, R$ 431 milhões.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – São nominais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – São nominais. Está corrigido...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – São nominais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Os nossos aqui da Guarda também estavam nominais, R$
380 milhões, R$ 417 milhões e R$ 488 milhões.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse aumento se deve a quê? Às novas contratações de
Guarda? À despesa que é... Àquela despesa que a gente chama de vegetativa?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Vegetativas. Tem alguns...
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, aqui, nós temos em 2015 e 2019, R$ 100 milhões a
mais. Esses R$ 100 milhões, um terço, um quarto quase ali do 2015, 25%, nesse caso. Isso é
vegetativo, é aumento do efetivo?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Tarcísio, corrigido pela inflação, 10 anos atrás, era R$ 93 milhões,
quer dizer, são R$ 93 milhões para R$ 517 milhões.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – São alguns fatores entre os quais o crescimento vegetativo, que é
aquele crescimento quase que inercial, em funções de todas as vantagens e progressões que as
carreiras têm.
Em relação a esse último período, houve um fenômeno que desencadeou em 2019, que foi o
represamento da reposição pela inflação, que, em função da crise, ela foi concentrada e foi dada no
início de 2019 de um período que vinha acumulado desde setembro de 2016. Então, uma boa parte do
incremento em 2019 em relação aos anos anteriores tem esse fator, que foi o fato de represamento
de correção ficar represado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 2019?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Em 2019, foi aplicado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se eu cortar 2019, tem um aumento de R$ 50 milhões. É um
aumento de efetivo, não é?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso. É...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, aí, é decisão política.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aumentar o efetivo da Guarda Municipal e cortar na obra de
encosta é decisão.
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Do ponto de vista da SMF, é aplicação de legislação. Se houve uma
legislação, se houve um concurso, se houve um aumento, a SMF vai prever a execução daquele
orçamento de acordo com as condições que tiverem sido implementadas.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Você sabe quanto se gastou com compra de armamento durante
a gestão do Crivella? Porque houve compra de armamento.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu não tenho esse dado aqui, específico, nesse detalhe, mas poderia
verificar para o senhor.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É porque não é só pessoal, entendeu? Não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas mesmo o pessoal quando decide...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não é só pessoal, não é tudo obrigatório. A criação...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu não tenho esse dado aqui específico nesse detalhe, mas poderia
verificar para o senhor.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – É porque não é só pessoal, entendeu?
Não é só pessoal...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas mesmo pessoal, quando decide...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – A criação do fundo foi iniciativa do Crivella. Ele não era obrigado a
fazer.
Quer dizer, há uma decisão política que não é um problema só do Rio de Janeiro. Existe uma decisão
política de vários prefeitos do Brasil. Eduardo Paes já estava imbuído desse espírito de desrespeitar a
Constituição e restabelecer as polícias municipais. Estão fazendo na marra as polícias municipais e
estão tirando dinheiro de outras áreas.
As pessoas... Uma das causas das mortes nas enchentes no Rio de Janeiro nesse ano é essa opção
por criar polícia municipal. Ué?! Como é que esse orçamento aqui cresceu e os outros encolheram?
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Isso é um problema seriíssimo. O Prefeito Crivella preferiu gastar dinheiro com uma função que não
é do Município e deixou as pessoas morrerem! Deixou! Objetivamente! Objetivamente, entendeu?
Porque tem vários argumentos aí... Eu concordo com o Prefeito Crivella que a culpa é do Eduardo
Paes. Eduardo Paes quebrou a Cidade. Concordo. Mas concordo também com Eduardo Paes, que a
gestão do Crivella não resolve os problemas e cria outros. Um deles é esse: aumentou mais ainda os
gastos com a ordem pública, tirando da prevenção de enchentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, e aí o que a gente tem aqui com a Fazenda é de que a
decisão não veio da Fazenda. Essa é uma decisão sobre concurso, que está sendo feito... legislação,
que está sendo enviado para cá e vocês estão cumprindo como órgão técnico a legislação que está
sendo colocada. É isso?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É isso. A função precípua da Fazenda é assessorar tecnicamente e
criar alternativas de decisão. Isso de forma colegiada.
Hoje, na Prefeitura... Hoje, não, que já existe há muitos anos, isso não é desse governo, existe uma
comissão...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal
(CPFGF).
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – A CPFGF se reúne semanalmente e leva para o prefeito esses
estudos, essas avaliações e as alternativas de decisão.
Do ponto de vista da Fazenda, quais são os principais pontos? Primeiro é respeitar o limite de
arrecadação, ou seja, para as escolhas políticas e decisões de prioridades, o que a Fazenda apresenta
é o panorama da arrecadação e das previsões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – O segundo ponto é cumprir todas as exigências constitucionais e
legais e as aplicações vinculadas. Quer dizer, eu não posso pegar uma receita que venha para um
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determinado investimento ou para uma determinada despesa de custeio, um recurso de merenda
escolar e aplicar na ordem pública, por exemplo, ou na Saúde.
Cabe à SMF colocar essas questões técnicas, as condições para que as alternativas sigam a técnica e
a legislação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas as condições técnicas colocadas, as decisões a partir daí,
no CPFGF, como são tomadas? Há uma votação? Quem é que toma a decisão ao final?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Hoje, a CPFGF é presidida pelo prefeito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Então, ao final, é ele que toma a decisão.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ouvidos todos os órgãos, ouvido... Porque, óbvio, o prefeito
pode até no limite ouvir e fazer... Eu não estou perguntando se você... Não estou te perguntando se
ele faz isso. Mas, ao fim, ao cabo, é... a decisão, como é que é tomada no final sobre... Ouvidas todas
as questões, cumpridas as obrigações, como é que a decisão é tomada?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Hoje...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quem decide prioridade quando é possível decidir
prioridade?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Hoje, todo movimento orçamentário é através de decreto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – O decreto, ele é assinado pelo prefeito, embasado por uma decisão
da qual ele faz parte.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Claro.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Como presidente.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ótimo.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Então, ele é uma instância, como chefe do Executivo, para assinar os
decretos. Além disso, tem cadeira como presidente na comissão hoje.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Não, a minha dúvida era se, ao final das contas, vota...
Cada secretário tem o mesmo voto, o prefeito tem um voto dobrado... Não. A decisão final é do
prefeito, ouvidos os secretários. É isso?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, só o estudo... O estudo que eu acho que podia ser
encaminhado... Como é que é o nome da sigla aí?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – CPFGF.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – CPFGF. É, por exemplo, a comparação sobre o gasto per capita
com segurança pública entre os municípios.
Manaus, por exemplo, gasta R$ 10 per capita com segurança pública. São Paulo gasta R$ 42 per
capita com segurança pública. Belo Horizonte, R$ 50 per capita com segurança pública. Rio de
Janeiro, R$ 80 per capita com segurança pública. Então, somos os campeões em gastar dinheiro com
o que não é atribuição municipal: R$ 80 por cidadão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, deixa eu só voltar. Então, a gente falou muito dessa
história da ordem pública...
Vereador Renato Cinco, eu acho, eu estou só preocupado porque tenho uma quantidade grande... Não,
mas... Essa segunda pergunta, sobre o... Isso não... Isso... Eu estou olhando errado essa história de
certa estabilidade na arrecadação com um problema em 2017, mas uma instabilidade. Uma queda
muito grande, injustificável nesses programas, proteção em encosta, controle em enchentes,
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proteção civil e manutenção do sistema de drenagem. Tem como explicar por que, se a arrecadação
está estável, por que o corte nesses programas é da ordem de 50%?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pois, não, vereador. Eu estava levantando os números, aqui, para
poder explicar com mais detalhe. Mas eu posso explicar a tese e, depois, se precisar, aprofundo para
o senhor. Existe outro desenho, por dentro do orçamento, que é em relação às receitas, em relação à
arrecadação, que é das receitas correntes, que é aquela receita, que o município consegue...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Receita corrente líquida.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não. A receita corrente geral. Vamos colocar geral.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está, geral.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Vamos colocar geral. Depois, tem a líquida que a gente tem de fazer
alguns ajustes, mas, antes disso, dentro de toda a receita municipal do todo, a gente tem as receitas
correntes e as receitas de capital.
As receitas correntes, em geral, são aquelas receitas que rotineiramente, ano após ano, o município
vai arrecadar, com seus sobressaltos, cuja principal é a receita tributária, que, para todo município,
essa é a principal. Para a maioria dos municípios, as transferências de outros entes da federação são
relevantes. Essas são todas receitas correntes.
Além disso, têm as receitas de capital que são mais pontuais. Em geral, elas têm uma aplicação
definida, mas que, muitas vezes, são receitas essenciais para poder se investir na cidade e se fazer
melhorias necessárias.
Pois bem, outro fenômeno em relação ao número total do orçamento – e estou fazendo essa
colocação, porque, quando a gente enxerga o número fechado, o número completo, a gente tem de
entender o comportamento de cada um desses grupos.
O que ocorreu foi que as receitas de capital, passado o ciclo olímpico, que foi um ciclo favorável e que
elas representaram muito no orçamento total, a partir de 2017 – primeiro, naturalmente, após um
ciclo com grandes investimentos, em geral, esse tipo de receita já cai, justamente pela questão cíclica,
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se passa a voltar o olhar para a manutenção daquilo que se foi criado, aqueles equipamentos que
foram construídos, etc.
Isso, naturalmente, já aconteceria em 2017. Isso foi ampliado pela crise. Com a crise, o poder do
município de contrair novas dívidas de capital diminui e, além disso, a prioridade ficou abaixo de uma
prioridade de manter aquilo que já estava construído na cidade. Então, essa queda do orçamento
total passa muito também pela queda de receita de capital, o que agrava a queda de arrecadação em
relação à receita total, porque esses R$ 4 bilhões acabam incidindo em uma parcela menor.
Por exemplo, a receita de Fonte 100 do município, que é basicamente tributária, ela é a metade da
receita total – um pouco mais, um pouco menos. Então, quando a gente fala dessa queda de
arrecadação, essa queda de arrecadação é quase que exclusivamente nessa receita corrente, que é a
receita para se manter.
Esse número de R$ 4 bilhões, por exemplo, em 2017, ele, na verdade, se aplica em metade do
orçamento total, que é onde existe a sensibilidade, que é onde é feita essa escolha.
Logicamente, seus números estão corretos, mas essa análise passa por também essa perda dessa
receita de capital que nos ajuda muito, principalmente nessas questões de investimentos, de
encostas, de prevenção à drenagem que o município também sofreu perdas pontuais nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desculpa, Carlos.
Assim, tudo bem. Você está apontando uma tese geral, mas é isso. Ou seja, houve um momento em
que se opta por aumentar o gasto com propaganda, aumentar o gasto com ordem pública, aumentar
o gasto. No caso de proteção, encostas, controle de enchentes, proteção civil ao cidadão, manutenção
do sistema de drenagem, os cortes foram da ordem de 50%, nos patamares colocados anteriores.
Acho que é isso. Aí é o processo da prioridade. A discussão é: as chuvas – de novo, vou dizer –, elas
são inevitáveis. Elas vão acontecer, mas houve o momento, onde se cortou nesses programas. Estou
tentando entender o que acontece. Continuam sendo o patamar, a ordem de grandeza do corte,
continua sendo muito maior.
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Não pode ser explicado por uma queda desse tipo história. A gente está falando, comparando a
arrecadação. Porque, se fosse convênio frustrado, e é uma parte que vou começar agora porque tem
obra ali de convênio frustrado, você estará com isso no orçamento porque está previsto, mas depois
não vai conseguir ser empenhado, não será colocado... Por que aí é um convênio frustrado. Mas agora
estou falando entre arrecadação que foi feita, a ordem de como é o comportamento dela e qual foi o
comportamento do que foi empenhado nessas rubricas fundamentais de prevenção.
Do ponto de vista técnico o papel da Fazenda é: precisa cortar, mas a decisão política no CPFGF
presidido pelo prefeito, de onde cortar, acabou determinando cortes muito maiores de ordem de
grandeza nesses programas e não em outros. É disso que estamos falando aqui, uma escolha. No
final, é uma escolha aumentar o risco que as pessoas correram. O Prefeito Crivella jogou com a vida
das pessoas.
Vamos falar dos convênios frustrados. Deixe-me tentar apresentar uma coisa que primeiro preciso
entender para não falar besteira na hora do relatório que eu e o Vereador Renato Cinco vamos
construir. Na análise apresentada aqui na CPI, o TCMRJ aponta que entre 2009 e 2019, há uma
frustração, portanto, 10 anos, de quase R$ 3,5 bilhões em convênios e operações de crédito que
financiariam programas e ações de que tratam essa CPI, não é o total de convênios frustrados, são
convênios que teriam relação direta com encosta, drenagem, alagamento, R$ 3,5 bilhões.
Em uma matéria de abril do Jornal O Globo, o Governo Federal disse que a Prefeitura do Rio deixou
de usar recursos do PAC para a contenção de encostas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento
Regional, R$ 110 milhões já estavam aprovados, mas não foram liberados porque a Prefeitura deixou
de apresentar os projetos complementares de execução. A primeira pergunta que se faz é: por que a
Prefeitura não apresentou os projetos complementares? É isso mesmo, deixamos de usar dinheiro
que estava disponível porque não apresentou projeto? Tem cópia da matéria aí? Vou pegar a cópia da
matéria ali e te mostro no celular.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não é minha área especificamente, temos uma assessoria de
captação de recursos que trabalha em conjunto, mas volto a colocar... Mas vou colocar também
como que funciona essa estruturação.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Explicar os mecanismos, vamos ter, mas preciso entender
porque é matéria do jornal O Globo, fomos investigar e precisamos entender isso, mas se quiserem
ver a matéria, está aqui.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – A Fazenda, então, tem um órgão, uma unidade que é uma assessoria
de captação de recursos externos e como parte do órgão técnico que é a Fazenda ela é uma atividade
meio que vai intermediar e possibilitar a intermediação entre o agente financeiro ou, eventualmente,
o ente federal, no caso de determinados convênios, e as pastas que são os órgãos técnicos
responsáveis pelas demandas. Então, a Fazenda viabiliza, localiza e vê essas oportunidades dos
modelos de financiamento e em conjunto com as áreas tenta viabilizar. Essa questão de projeto, de
parte técnica, é das secretarias. A Fazenda participa, traz as oportunidades de financiamento, só que
a parte do projeto técnico vem da Secretaria para que haja essa composição e se tente viabilizar uma
operação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí não é papel da Fazenda quando percebe que o
convênio está ativo e que vamos perder recursos, cobrar da secretaria que ela entregue o projeto que
não entregou?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – A Fazenda tem esse papel de apresentar as oportunidades e
alternativas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí o convênio está assinado, passa inclusive a fazer parte da
proposta orçamentária como previsão para o ano seguinte na programação de quanto desse dinheiro
será liberado e pode chegar um momento, e vimos em vários momentos aqui, em que o Governo
Federal não libere, coisas desse tipo. Tivemos aqui o Sebastião Bruno falando do Minha Casa, Minha
Vida, que havia previsão e não libera. Essas coisas todas. Mas, aqui, a gente está falando de uma coisa
que eu estou tentando entender.
O Ministério diz que R$ 110 milhões estavam aprovados e faltava o projeto da Prefeitura. A Fazenda
não tem que alertar que... Ela não acompanha o convênio ou não acompanha a execução do
convênio?
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A gente tem cópia aqui do negócio do convênio, não tem? Do papelzinho lá da internet, da historia
toda? Qual é? O que eu estou falando é esse aqui? Esse que eu estou falando, Papa? Aqui, olha, é um
convênio que é “Controle em cheias de Bacia do Canal do Mangue, ampliação do trecho final do Calha
do Trapicheiro e construção de reservatório profundo”. É a historia lá dos piscinões, da historia toda
que está colocada. O da matéria do jornal O Globo é esse?
A matéria não fala qual dos dois é, é isso? A gente queria saber qual era. Porque tem a execução de
obras de contenção de encostas em 31 áreas... Não, mas o principal é esse aqui.
Olha, esse aqui, por exemplo, a gente está... O prazo de vigência dele: o início é setembro de 2011 e o
fim da vigência é dezembro de 2019. Até agora ele só teve 38% do valor do convênio liberado. Aí eu
queria entender como é o acompanhamento disso, não é?
Olha, eu mostrei esse convênio, quando estávamos aqui... Com a Geo-Rio? Wilmar Barbosa.
Com a Rio-Águas.
A pergunta foi: “Durante o depoimento da Secretaria de Conservação, então Rio-Águas, ao
questionarmos sobre um convênio que teve apenas 38% do seu valor realizado, o Senhor Wilmar
Barbosa explicou que em função de uma mudança no projeto, a Prefeitura teve que finalizar a obra
com recursos próprios e abrir mão dos recursos da União”.
Abre aspas e eu vou ler a taquigrafia do que ele respondeu:
“Particularmente, esse convênio não se enquadra nesse caso” – do que eu estava perguntando antes.
“Esse convênio foi feito para execução das obras de mitigação de cheias da Praça da Bandeira. As
obras foram executadas, houve algumas alterações e acabou que a Prefeitura bancou essa
construção ao invés da Caixa Econômica. Então restou esse convênio com esse recurso.”
Ele está dizendo que o recurso está aí porque, na verdade, a obra mesmo foi feita pela Prefeitura. Eu
estou tentando entender como é que essa coisa dos convênios funciona. Como é que é essa historia
de ter dinheiro liberado que não é usado? Por que é que o dinheiro liberado não é usado? O que a
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gente precisa fazer? O problema é que as secretarias estão sendo incompetentes e não
apresentando projetos? É alguma coisa da burocracia que está sendo colocada?
Porque ai a gente vê a matéria do... Porque eu cheguei a pensar: “Bom, vai ver que foi o governo
Temer que não liberou o dinheiro”. Se fosse agora no governo Bolsonaro, ainda mais. Não liberou o
dinheiro, contingenciou, o alcaide. Mas aí o Ministério diz que o dinheiro estava liberado e a Prefeitura
que não apresentou o projeto. Perdemos dinheiro, neste quadro caótico de arrecadação que você fala.
Eu preciso entender como funciona isso, até para colocar isso no relatório, com a devida
responsabilização, e não cometer equívocos nessa história. Queria que o senhor pudesse me explicar.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pois não.
Do ponto de vista da Fazenda, primeiro, um esclarecimento que nem todos esses convênios a
Fazenda participa. Ela participa de uma parte deles. Muitos convênios são estabelecidos diretamente
pelas outras Secretarias com o ente Federal, dependendo da modalidade, do tipo...

O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí vocês não tem que ser informados para saber o
dinheiro que o recurso vai vir? Isso aí entra no orçamento de alguma forma.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não, não. A informação sim, mas o acompanhamento, a presença da
Fazenda ao longo da execução do contrato, em alguns casos participa e em outros não, dependendo
do modelo do convênio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, juro, eu estou tentando entender. Por exemplo, esse aí.
Esse aqui tem o valor total do convênio de R$ 25 milhões. Esse aí qual é o valor total do convênio?
Está na última linha aí. Na última linha da primeira coluna. O valor total.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Oitenta e cinco milhões zero trinta e dois.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esse valor, esse convênio é de 2012. Esse valor deve ter
entrado de alguma forma, distribuído ao longo dos anos em uma previsão orçamentária, em um
Plano Plurianual (PPA), de alguma forma.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Provavelmente, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Portanto, a Fazenda que vai entregar a Lei Orçamentária
Anual (LOA) para Câmara precisa saber: “O que já foi executado? O que é que falta?” Isso é um
acompanhamento, não?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim. Eu estou separando o acompanhamento, o acompanhamento
da execução do contrato. Execução no sentido de que “está faltando esse documento”, “está faltando
essa medição” etc. que, em alguns casos, a Fazenda participa dessa operação.
Em relação ao orçamento, todos são informados em relação às previsões e às execuções. Mas a
título de informação para projeção, mas não de participação efetiva no desenrolar da operação. Isso
que eu quero dizer. Para o orçamento, vai chegar aqui o convênio de 82, a previsão é executar, vamos
supor, 30 no primeiro ano, 25 no segundo e o restante no terceiro.
Depois, ao final do exercício, para o próximo, dessa execução… Aí, eventualmente, por variados
motivos, dos 30 do primeiro ano foram executados 15. Isso foi reprogramado para outros anos. Ou o
valor do convênio diminuiu, enfim, por problemas do Governo Federal ou do próprio município ou da
área técnica. Eu digo, em termos de projeção orçamentária, a gente recebe essas informações das
pastas e reproduz essa projeção de acordo com a execução, ano a ano, de cada instrumento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aí, por exemplo, começa a haver frustração de receita
prevista todo ano. Não é a Fazenda que tem de ir atrás para entender por que isso está acontecendo?
Porque, por exemplo, esses dois convênios só tiveram… São três convênios, estão me dizendo. Esse é
o que ele já tem. Esses dois aqui só têm 1% executado. Esse é um convênio de 2012, 1% executado. Eu
preciso entender… Aditar o convênio, está assinado. É 1% executado?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Teria que ver caso a caso para entender o motivo de cada um.

A2-1378

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em um momento de crise de receita?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não tem dúvida. Essa receita vinculada faz toda a diferença, porque
ela vai para aquele motivo. Então, ela vai fazer aquela despesa deixar de concorrer com as demais.
Como o senhor mesmo falou, no caso da Praça da Bandeira, o município teve que aportar recursos
próprios para complementar aquela obra. Esse recurso próprio, certamente, se o convênio tiver sido
bem executado e aproveitado todo o valor disponibilizado, não precisaria o recurso livre de o
município ser empregado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas de quem é a responsabilidade pelo convênio não ter
sido bem executado?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Olha, vereador, cada convênio tem uma execução. Tem várias partes
envolvidas aí. Muitas vezes existe problema de liberação, de burocracia. Evidentemente, se esse
governo é federal e é da Advocacia-Geral da União (AGU), existe uma influência também, porque a
gente sabe que lá existe interesse fiscal.
Então, eventualmente, mesmo compromissos firmados, às vezes acontecem algumas dificuldades
por conta de falta de liquidez também do ente federal. Agora, existem problemas eventualmente de
adequação de projetos do município e de determinadas obrigações. Teria que ver caso a caso aqui
para entender o porquê de cada um desses ter tido esses patamares de execução.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O curioso… Nós estamos há quanto tempo? Cinco meses já
de CPI? Cada secretário que sentou aqui, eu vinha perguntar e as pessoas não conseguiam me
explicar por que as coisas não acontecem, por que os convênios não acontecem, não me davam
explicação. Eu quero saber a quem eu pergunto. Porque a gente imagina que, no caso de um
convênio, pode ser a Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF) ou pode ser o
prefeito, preocupado com a questão das inundações.
Bom, quais são as obras que têm de ser feitas? De onde está vindo o dinheiro? De onde não está
vindo o dinheiro? Aí ninguém vai atrás para saber por que acontece? E ninguém consegue explicar a
uma CPI como a nossa por que os convênios não estão sendo explicados? Quem tem de explicar isso
para a gente? O Ailton vai vir? Será que ele explica? O Gabinete do Prefeito? Por exemplo, no caso
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desses convênios, quem vai poder me explicar por que só liberou 1% até agora? Quem vai me
explicar se a culpa é do Governo Dilma – porque isso é 2012, não é? Do Governo Dilma, do Governo
Temer, do Governo Bolsonaro, do Governo Crivella? Se a responsabilidade é do técnico da Rio-Águas,
se a responsabilidade… Quem dá essa resposta para a CPI?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Como falei para o senhor, é caso a caso. Cada caso tem uma
justificativa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O setor da Secretaria de Captação de Recursos tem
informação de por que o convênio não está? Esse setor da Fazenda?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Se ela estiver participando… Porque ela não participa de todos, como
eu falei para o senhor. Dos que ela estiver participando, ela acompanha esse histórico. Mas quem
presta contas e o responsável pelo convênio é o órgão, é a pasta técnica que vai aplicar esse recurso.
O papel da Fazenda é uma assessoria. O responsável técnico e de execução de prestação de contas é
o órgão, a pasta finalística de cada um desses instrumentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como a crise vira justificativa para toda… Eu estou
perguntando por que está faltando dinheiro. Aí, é crise. Aí na hora em que a gente percebe que havia
possibilidades, não são certezas, mas centenas de milhões de reais liberados em um convênio, como
a gente não tem ninguém que responda por isso? Porque aí a crise… tem alguém que tem de ser
responsabilizado.
Gostaria de registrar a presença do nobre Vereador Dr. Jairinho, Líder do Governo. Muito obrigado
pela presença.
Gostaria de registrar a presença do nobre Vereador Thiago K. Ribeiro. Muito obrigado pela presença,
muito nos honra. Bom...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Vereador.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois não, pois não.
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Meu colega subsecretário vai complementar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu sabia que tinha uma pergunta que eu ainda tinha que
fazer aqui. Eu estava procurando. Vai.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Só uma complementação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente, inclusive, agora, tem um pouquinho mais de tempo,
porque o Ailton e aí deu um bolo na CPI e a gente estava querendo correr, mas vamos lá. Temos um
tempinho a mais, não muito, mas temos um tempo a mais.
O SR. JORGE FARAH – Primeiro, boa tarde. Jorge Farah, Subsecretário do Tesouro Municipal. Não é
minha a área de captação de recursos, mas para poder dar um panorama e tentar ajudar nessa
questão. Qualquer convênio tem um gestor, que é um órgão da Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por exemplo, na Rio-Águas, se tem um convênio que está
ligado à Rio-Águas vai ter um gestor do convênio ali.
O SR. JORGE FARAH – O gestor daquele convênio. Então, ele é responsável, tem o fiscal. Tem o que
vai fiscalizar o contrato para ver se a execução está direita. Independente da captação de recurso ou
não. Então, tem um órgão que, alguém de uma secretaria para ter um convênio com o Governo
Federal, o secretário à época assinou junto com o ministro e denominou alguma pessoa, algum
servidor, dentro da secretaria para ser o responsável. A responsabilidade toda gestão é finalista, ou
seja, do órgão que executa.
O papel da Fazenda qual é? Primeiro do planejamento orçamentário que o colega Carlos Eduardo
estava comentando. Aponta esse convênio lá desde a PPA, LOA, etc., dos planejamentos e depois,
mostra a execução. O papel do Tesouro, o meu fica mais específico da fonte, é livre da fonte 100, mas
desses faz também os apontamentos em cima dessas... Olha, algumas coisas... Oh! Se tem dinheiro
parado, não está sendo executado. Se tem dinheiro que não está entrando. Mostra mapas para poder
serem exibidos na CPFGF para decisão do prefeito ou pra decisão dos secretários em cima de como
pode executar esses convênios.
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O papel da captação de recursos, ela ajuda. Em alguns convênios específicos, principalmente aqueles
que têm banco envolvido. Os convênios mais complexos, eles exigem, por parte do órgão que cede o
dinheiro, a maioria do Governo Federal, alguns do Governo Federal, não é maioria, mas alguns do
Governo Federal eles exigem, a Caixa Econômica.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esses aí, no caso, são Caixa Econômica?
O SR. JORGE FARAH – Esses normalmente a Fazenda está envolvida. Qual é o papel da Fazenda? É
ajudar na captação. Apontar: “Olha, pode ter dinheiro disponível no orçamento”. Então, ajuda. Neste
momento, inclusive, está em Brasília a Assessora-Chefe de Captação de Recurso, tentando ver
possibilidade no orçamento do ano que vem da União para a gente poder receber e executar no
próximo ano aqui no município. Então, ela procura ver: “Olha, tem possibilidade.” Vê com os
ministérios e com os bancos.
No caso, a Caixa Econômica que é um gestor importante do Governo Federal, de uma série de
convênios, ela vê as oportunidades e aponta para os órgãos. Acompanha nas viagens para o Governo
Federal, para Brasília, para poder descobrir o que pode ter, o que cabe dentro do município, o que não
cabe dentro do município. Depois, na execução, o papel é mais de fiscalização junto com a Caixa
Econômica.
O Governo Federal coloca a Caixa Econômica, uma série desses convênios que são mais complexos
para poder ser um braço mais técnico para poder olhar se a obra, por exemplo, a maioria deles são
de obras, se a obras estão sendo bem executadas ou não. Então, a Caixa Econômica tem um setor e
esse setor de captação de recurso acompanha a execução desse convênio junto com a área técnica.
Então, dá um apoio em cima da execução dele. A parte financeira é sempre com o órgão
atividade-fim, lá com o gestor. O papel da Fazenda é simplesmente mostrar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Fala só mais próximo do microfone. Senão o pessoal da
Taquigrafia fica me xingando.
O SR. JORGE FARAH – Desculpa.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eles não me xingam, não. Brincadeira.
O SR. JORGE FARAH – O papel da Fazenda é ficar apontando. Nesses casos, o que está acontecendo, o
que não está acontecendo com os convênios. Se tiver alguma problema seja de liberação de verba no
Governo Federal, seja na execução, falta de projeto, alguma coisa mais técnica, o órgão que tem que
correr atrás de uma solução. Então, se o convênio for da Rio-Águas, é a Rio-Águas. Se o convênio for
da Assistência Social, é da Assistência Social. Se o convênio for da Saúde, é da Saúde.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas tem um momento que chega no CPFGF como elemento
de que a coisa não está andando bem ou como estava previsto.
Se eu fizer a pergunta aqui hoje para os senhores: a previsão para os três anos de convênio de
contenção de encostas, quanto recurso tem para entrar nos próximos três anos de convênios que já
estavam assinados ou serão assinados agora? Os senhores têm essa resposta?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu não tenho isso consolidado. O que acontece: o que eu trouxe hoje
aqui, eu me concentrei mais em separar para os órgãos, para justamente já que a gente soube que
antes houve as outras oitivas, para dirimir as dúvidas.
Eu terei que pegar de toda a Prefeitura e filtrar tudo aquilo que é fonte de convênio, por exemplo, e
passar esse número, mas a gente certamente tem de todos que estão assinados hoje e firmados,
com as suas previsões de acordo com os totais.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, por exemplo, quando eu chego em um convênio desse,
tem 1% e ele está para vencer quando? Olha para quando ele está para vencer e o vencimento final
dele aí.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Dia 30 de junho de 2020, esse convênio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É 1% de execução. O que é isso? A gente pode pensar que
esse dinheiro ai já era. Ele vai executar 99% em menos de um ano?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Esse repasse liberado é o que foi medido. Estou falando para o
senhor: cada um é um caso diferente. O repasse é de acordo com medição, é de acordo com a
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apresentação de uma série de prerrogativas de procedimentos para que vencidas essas
formalidades, o recurso vá sendo repassado de acordo com o cronograma. Certamente, esse
cronograma está atrasado, mas não necessariamente ele é proporcional.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas o convenio é de 2012, deixa eu ver se é.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele é de 2012.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Dia 21 de dezembro de 2012.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ele termina em 2020. Ele teve 1% até agora, de 2012 até
agora, sete anos. Aí no último ano vai ter 99%? É disso que eu estou falando e aí se o senhor trouxe
depois outras coisas, vou abrir o microfone para o senhor dizer o que o senhor trouxe. Porque, assim,
eu esperava esse tipo de resposta aqui hoje, ou seja: não, olha só, temos aqui 10 convênios com a
Caixa Econômica e há uma previsão porque esse dinheiro já foi liberado. Como é que O Globo chegou
nessa informação que tinham R$ 115 milhões liberados, que não foi a Prefeitura que apresentou
projeto? O que vocês respondem a uma crítica dessa do O Globo? Como a Fazenda lida com isso
tudo? É isso.
Onde é que está o planejamento para os próximos anos porque morreram 17 pessoas esse ano.
Morreram 17 pessoas por conta de queda de encostas. Qual é a previsão de investimentos da
Prefeitura para contenção de encostas nos próximos anos? Qual é a previsão de obtenção de
recursos via convênio da Prefeitura para os próximos anos para contenção de encostas? Estou
perguntando então agora assim, de qualquer coisa, o que senhor tem para me informar, por
exemplo. Porque, de novo, onde é que está o planejamento, porque eu estou perguntando o passado
para entender: tem problemas no passado, porque 1% de um convênio executado é um problema.
Aí tem um segundo ali que é 1%. O terceiro que chegou a 38% também com sete anos e o pior: o
problema é que esse vence agora em dezembro. Mas esse é do trapicheiro do Rio Joana, que é
importante. Mas vamos falar disso: 17 pessoas morreram por conta de alagamento, de deslizamento.
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Qual é a previsão que a gente tem da ampliação de investimento para esses programas para os
próximos anos?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Falando especificamente de Geo-Rio estabilização geotécnica, fonte
de convênio, Fonte 108, esse ano nós temos hoje uma dotação de R$ 32 milhões. A previsão para o
ano que vem, no projeto de lei que foi encaminhado para Câmara de lei orçamentária, é de R$ 76
milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso é de convenio?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso é só convenio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas são esse tipo de convênio que tem 1%, 38 executados?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Esse é o total. Esse é o total. Aí, teria que ver...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é esse tipo de convênio? Porque o meu problema é...
Esse convênio, o que a gente viu que vai até junho é só hipotético, entender como funciona o
orçamento. Porque eu sei que a execução da obra não é da sua responsabilidade, não é o senhor que
vai lá, nem bater a massa, nem olhar se o pedreiro está fazendo, se o engenheiro fez a obra
corretamente, ou não. Sua responsabilidade era orçamento. A minha, como vereador, é fiscalizar o
orçamento nesse processo. Nesse valor de R$ 76 milhões para ano que vem, se é de convênio, e no
ano que vem esse convênio está até junho, está previsto que vai ser liberado dinheiro desse
convênio? Pode estar?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pode.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou deveria estar?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pode estar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque é um convênio ativo ainda.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Esse valor é o conjunto de convênios. Esse valor, ele vem da área
gestora, essa previsão, e é passada para o orçamento. Então, esses R$ 76 milhões refletem tudo que
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as áreas gestoras – nesse caso, a Geo-Rio – nesses convênios de estabilização geotécnica, têm de
previsão para executar despesa com Fonte de Convênio ano que vem. Agora, quais são os convênios
que estão nessa lista, eu não tenho aqui. Eu tenho esse valor total de R$ 76 milhões para 2020.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E nem essa previsão de fato. Qual é... a previsão é o total?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É o total.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês não têm uma avaliação: “Ih, esse convênio aqui está
liberando só 10%, então vamos contar no orçamento só 10%”. É o total.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não. Do orçamento, o total vem consolidado ano a ano, e a área já
passa de acordo com a previsão e com o andamento de cada um deles e a previsão para o ano
seguinte, já verificada a execução nos anos anteriores.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu não vou te perguntar, eu vou afirmar para não te deixar
mais... Isso é, se temos convênios com 1%, 1%, 38%, a gente tem aqui uma lista, são oito Termos de
Compromisso ativos com a MDR, que correspondem a R$ 797 milhões de recursos federais e R$ 279
milhões de contrapartida municipal. É uma ficção. É uma peça de ficção porque não está
acontecendo. Então, quando não está acontecendo, como a gente faz? A gente continua acreditando
na ficção? E aí, deixa eu perguntar uma outra coisa, que também não sei se aí é atribuição de vocês
ou quem é que responde. Se alguém me responde.
Segundo a mesma matéria do Globo, o Ministério do Desenvolvimento Regional apontou que desde
2017, o ano da crise, a Prefeitura do Rio não solicita recursos federais para contenção de encostas.
Não solicita. E, portanto, esses valores são dos convênios assinados antes. Por quê? A Prefeitura
desistiu de solicitar? Os recursos não existem mais? Quem é que decide nesse caso? O ministério diz:
“Olha, não tem novas solicitações desde 2017”. É o ano da crise, é o ano da gestão Crivella. Esse valor
aí, você tem como discriminar o que é de convênio anterior ou o que é de convênio. Essa informação
é mentira?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu não tenho essa informação, vereador.

A2-1386

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É uma informação do ministério para o jornal O Globo.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Essa informação é de potencial em relação àquilo que o Município
ainda tem a buscar, nós não temos aqui. Nós só temos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aí, nesse caso, seria área de captação de recurso de vocês?
Que faz essa prospecção e captação de recurso de cada órgão?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Principalmente captação de recurso de cada órgão, que é quem é,
em última instância, responsável por buscar esses recursos vinculados para desonerar as Fontes do
Tesouro, o que é incentivado pela Fazenda. Só que, em última análise, são as próprias secretarias.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pode ter relação com a falta de contrapartida? Como é que
funciona esse negócio da contrapartida no caso dos convênios?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não, não, não, não. Pode ter relação com a falta de contrapartida,
dependendo do regramento de cada convênio, o repasse da parte federal, da parte externa, pode
estar vinculado a uma determinada contrapartida do município de acordo com o cronograma.
Hipoteticamente, se o município não cumpre, pode ser que esse repasse fique prejudicado. Agora,
para novos convênios a questão da contrapartida surge somente após a assinatura. Após a
assinatura é que cria obrigação para o município de prestar sua contrapartida, de acordo com aquele
modelo, para o novo convênio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E se o município tem capacidade de fazer a contrapartida, ou
não, aí isso é discutido com vocês? Antes de assinar o convênio?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sem dúvida, porque a contrapartida, aí sim, é de recursos do
município.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E vocês depois têm controle sobre se... “Deixamos de dar
essa contrapartida aqui e aí perdemos aquele recurso acolá”. Isso é um problema. Aí, é a Fazenda que
controla?
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim, daqueles convênios de que a Fazenda participa, é preocupação
que a contrapartida esteja sempre conforme para que o recurso, geralmente, que é muito maior, que
vem de fora, não se perca por esse motivo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A gente ouviu, aqui, em alguns momentos, inclusive, na coisa
da Rio-Águas que a gente perdeu recursos por não dar contrapartida. Vocês têm esse levantamento?
Recentemente, no governo Crivella.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu não entendi. Por não dar contrapartida antes de fechar o
convênio... Por ter essa possibilidade?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, não, durante o convênio, ou seja, tem recurso para vir,
mas a Prefeitura precisa entrar com algum investimento, também. Aí, a Prefeitura não entra... O
dinheiro de fora não entra, não vem.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Do ponto de vista do orçamento, posso dizer para o Senhor que as
contrapartidas, para nós, são consideradas despesas prioritárias! Então, naquele elenco de
prioridades, que nós colocamos para a CPFGF para o prefeito, as contrapartidas nós consideramos
como uma despesa altamente prioritária, justamente, por liberar receitas adicionais e vinculadas.
O que pode acontecer é que dependendo do modelo do convênio, o convênio pode ter um percentual
maior ou menor de contrapartida. Antes de fechar, isso aí tem que ser discutido com a Fazenda, para
ver qual a possibilidade, qual a margem que existe de orçamento para cumprir obrigação da
Prefeitura; para a Prefeitura não assinar um compromisso que depois não tenha como cumprir. Isso
varia. Isso varia em percentuais de base a percentuais de meio a meio.
Então, dependendo do desenho do convênio, a Fazenda, sim, pode ser escutada para verificar a
viabilidade de cumprir aquilo. Mas, depois que o convênio está assinado, a despesa de contrapartida é
prioritária para a Fazenda, para que o recurso vinculado não fique preso e possa ser liberado.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, o senhor tem conhecimento de que mesmo sendo
prioritário, algum recurso que a gente tenha perdido porque não liberou a contrapartida, já durante a
execução do convênio?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não tenho conhecimento, porque a prioridade é as contrapartidas
ficarem em dia, para que não haja problema no repasse desses recursos. Conforme eu falei para o
Senhor, a execução desses convênios, ela, tem certa complexidade que envolve várias dimensões. A
Caixa Econômica, principalmente, ela, é muito exigente e deve ser, porque se trata de dinheiro
público, para que só seja repassado o recurso se todas as prerrogativas forem atingidas e o fim para
a aplicação daquela seja, exatamente, aquele firmado!
Então, existe uma série de condições para que depois de feita uma despesa, esse valor seja
repassado para o Município. Aí, para cada convênio pode acontecer uma série de questões que
impeçam, ou retardem esse repasse. Mas, a questão da contrapartida é uma questão prioritária para
ser cumprida, para que o outro valor seja liberado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na prestação de contas de 2018, há três janelas da Fonte 112:
operações de crédito contratuais a realizar.
No entanto, as janelas orçamentárias não foram utilizadas. Uma delas era controle de enchente na
obra do Rio Acari, Pavuna... Cadê a Rosa Fernandes, hoje, que se está falando em Acari, Pavuna, ela
não está aqui.
Depois, o outro é “Contrato Rio-Águas avança a Cidade”. Depois de Contrato Rio-Águas, “Parque
Cariocas”.
Havia só a janela orçamentária, 1.000. Depois, Realizados: zero.
O senhor saberia explicar por que essas janelas orçamentárias foram frustradas? É alguma obra
importante que acabou não saindo do papel? O senhor tem esse conhecimento?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Deixa eu explicar, então, a Fonte 112.
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A Fonte 112, são operações de crédito a realizar, elas... Esse tipo de Fonte de recurso foi criado,
inclusive, com a participação da Câmara Municipal. Porque, historicamente, o Município só orçava, só
colocava no seu orçamento aquelas receitas que já estavam firmadas. Só que a Lei Orçamentária,
para a gente entregar na Câmara no dia 30 de setembro, a gente começa muito antes, porque são
cinco volumes, é um volume expressivo. Então, geralmente, o corte é no meio do ano.
E nos últimos seis meses, até, efetivamente, o orçamento começar em janeiro, acontece uma série de
situações. Aí, nós vamos prestar contas, aqui, às secretarias dos orçamentos, aqui, nas Audiências
Públicas e éramos questionados a respeito de... “Essa obra, vai acontecer, não vai acontecer?” E
muitas vezes, a despeito de não estar firmado e não estar no orçamento, eram situações que
estavam em curso, já avançado e prestes a serem assinados!
Então, por uma questão de transparência, passou-se a adotar uma fonte de operações de crédito a
realizar para aquelas que estavam em curso documentalmente, em um estágio relativamente
avançado, para fazer parte do orçamento. Só que dependendo do caso, isso pode ser frustrado no
ano seguinte, quando, efetivamente, vai começar o orçamento e não acontecer. Pode ter sido o caso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deve ter sido esse caso, pode ter sido esse caso.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Pode ter sido esse o caso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu lembro que, quando eu era apenas diretor do Sepe, a
gente ouvia essa história, inclusive fazia uns cursos de formação lá do Dieese para entender o que
era orçamento. A primeira coisa que diziam era: “O orçamento é uma peça de ficção”. A gente só não
acreditava que era tanto. É um negócio impressionante às vezes. A gente precisa avançar nisso O
conhecimento que vocês têm precisa ajudar a gente a parar de fazer essa coisa de ficção. Eu não sei
o que fazer, mas precisava ser alguma coisa de uma ação, não sei se isso é federal, se é em outro
nível, mas é preciso saber como é que a gente faz.
Eu vou voltar à pergunta geral. O senhor falou agora dos convênios da Geo-Rio, mas, do ponto de
vista de recurso de investimento próprio da Prefeitura para a Geo-Rio e a Rio-Águas para o próximo
ano, quanto é que está previsto? Há crescimento de investimento? A gente pode ter alguma garantia
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de dinheiro para essas obras fundamentais que serão feitas? O corte vai seguir? Vai voltar ao
patamar anterior? Não vai?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Em relação a recurso próprio, foi aquela questão que a gente tratou
lá em 2017 que vem acontecendo. O recurso próprio, ou vem de receita de capital, ou de receita
corrente. Esse recurso próprio seria usar a receita corrente, ou seja, aquilo que você arrecada para
fazer a sua manutenção, para fazer investimento. Isso só é possível quando existe uma margem de
receita que possibilite, além de tudo aquilo que você arrecada para se manter, haver uma sobra,
haver um percentual para você investir na cidade. O município, nos últimos anos, não tem tido essa
margem no recurso próprio. Por isso que nós temos recorrido a financiamentos, a operações de
crédito ou a receitas que vêm exclusivamente para serem aplicadas em investimentos.
Para o ano de 2020 ainda, esses recursos para investimentos estão muito concentrados em
convênios, operações de crédito e receitas que são carimbadas para investimento. Ainda não é
possível o município recuperar espaço fiscal para que se invista maciçamente com recursos próprios
os investimentos. Está nesse processo de recuperação, mas ainda não é possível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas tudo se explica, eu entendo, tudo se explica pelo
tamanho. Como o Paulo Pinheiro gosta de falar, é o negócio do pé e do sapato. Qual é o tamanho do
pé e qual é o tamanho do sapato? Mas 17 pessoas morreram. Em uma hora dessas, a gente precisa
escolher qual é a parte do pé que vai caber no sapato.
A minha pergunta é: do ponto de vista do que o senhor olha, do planejamento do orçamento do ano
que vem, como é que estão as receitas que estarão disponíveis – para o ano que vem, não dá mais,
porque são obras de médio prazo –, como é que está o orçamento de contenção de encostas, de
controle de enchente, seja de onde vier, de defesa, proteção civil? São R$ 2 milhões, R$ 3 milhões,
proteção civil ao cidadão que poderão evitar que pessoas morram em 2021 e 2022? O que o senhor
pode me dizer do orçamento para o próximo ano para essa situação? O que o senhor pode contar
para a gente? Houve algum tipo de avaliação na Comissão de Programação Financeira e Gestão
Fiscal (CPFGF) de como é que foi o balanço, de como é que a Prefeitura agiu este ano e como é que
ela deve agir no ano que vem? E, uma indicação: “Olha, gente, está brabo mesmo, o negócio foi brabo,
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barra pesada, vamos investir um pouco mais aqui”. O senhor pode olhar e mostrar para a gente nos
números?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só para complementar, se a Prefeitura criou um fundo para algo
que não é sua atribuição, que é Ordem Pública, por que a Prefeitura não cria um fundo para fazer o
combate à enchente e ao deslizamento de encostas? E vinculando verba, evitando que esse
orçamento seja desidratado por uma decisão política infeliz.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que vocês acham disso? Mas, primeiro, o que você pode
dizer para a gente poder contar para as pessoas que acompanharam? E, segundo, essa história do
Fundo. É uma boa pergunta.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu concordo em relação a receitas vinculadas. Esse é um caminho, e
passa por escolhas de blindagem de orçamento, sim, porque uma destinação específica garante que
aquele recurso não vai ser concorrido. Então, em tese, despesas prioritárias, e que possibilitam essa
possibilidade de se captar especificamente para aquilo, ajudam a que aquele orçamento fique
destinado exclusivamente para aquele fim.
Em relação ao orçamento dessas áreas que o senhor falou, eu vou colocar os números que nós
apresentamos para 2020. O orçamento total da Geo-Rio para 2020, previsto, é de R$ 92,8 milhões.
Um orçamento que girava em torno de R$ 50 milhões em 2017, no ano da crise, este ano a dotação
foi no patamar de R$ 73, e, no ano que vem, está crescendo para R$ 92. Dentro daquela linha de
recuperação gradativa que nós vínhamos falando.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desses R$ 92 milhões, quantos são de convênio?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – De convênio nós temos R$ 76 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Dos R$ 92 milhões?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É. Eu falei para o senhor que é a importância do recurso vinculado,
que é só para aquele fim.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque, por exemplo, quando eu pego o programa Encostas
e Áreas de Risco Geotécnico, a dotação a cada ano, vou pegar a dotação de 2017, que era de R$ 189
milhões; o liquidado foram R$ 28 milhões. Em 2018, R$ 314 milhões da dotação e o liquidado R$ 42
milhões; este ano, R$ 72 milhões de dotação, R$ 10 milhões aplicados até junho.
Se a gente pegar só 2017 e 2018, a diferença entre o que foi dotação e o que foi liquidado dá cerca de
R$ 433 milhões em um programa de contenção. Esse é o problema. Você está dizendo “a gente
aumentou a dotação”. A maior parte, R$ 76 milhões, é de convênio. Como é que a gente pode confiar
que vai ter aumento mesmo ou não?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Em relação à dotação orçamentária e à execução, há dois pontos que
podem estar acontecendo, ou concomitantes ou independentemente. Uma questão é: muitas vezes a
Lei Orçamentária aprovada, como eu falei para o senhor que a gente tem seis meses de defasagem,
o cenário muda e pode necessitar de contingenciamento. Por quê? Uma das funções precípuas da
Fazenda é acompanhar a arrecadação e dar limites. Então, as previsões têm que se concretizar. Isso é
um ponto.
O segundo ponto...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas e quando as previsões são frustradas. Todo ano elas são
frustradas!
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Aí tem o segundo ponto. O segundo ponto, que não é da previsão
frustrada, é da execução orçamentária, onde é área a área. Eventualmente, o recurso estava
disponível, a dotação estava disponível, e a execução orçamentária, para possibilitar chegar ao
“empenhado, liquidado e pago”, é de cada secretaria. No caso, não é da Fazenda. Então, são os dois
pontos. Um ponto envolve a Fazenda, que é: a dotação não se concretizou. Então, eu tenho que
adequar aquela dotação à receita que vai acontecer.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O planejamento faz parte, que vocês fazem parte do
planejamento.
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim, sem dúvida. Essa é a primeira parte.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para que a dotação tenha...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim. Sim. Essa primeira parte, sim.
Essa primeira parte é para se adequar uma previsão que foi feita e foi atualizada mais à frente com
alguma frustração. Só que esse é um dos componentes. O outro componente, e que acontece muito
fortemente nessa área de obras, é baixa execução orçamentária por uma série de fatores entre o
cronograma previsto e as questões que vão acontecendo ao longo da execução.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que essa história do convênio que não está...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Exatamente. Exatamente. Às vezes existe...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Erro de planejamento, falta de projeto, não liberação de
verba do Governo Federal...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Atraso em licitação, contingências na obra, contingência no próprio
ente que repassa, mudança de política, mudança de exigência de documentos. Há uma série de coisas
e tem que ver qual fator está influenciando para aquele convênio ou para aquela operação não estar
acontecendo conforme o planejado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quando eu pego a Geo-Rio, o senhor falou do ano que vem.
Quando eu pego a Geo-Rio, qual era o orçamento deste ano que senhor falou?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – R$ 73 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E quanto disso era de convênio?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – R$ 57 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – R$ 57 milhões. Se eu faço a diminuição, vamos lá, R$ 92
menos R$ 76. Não está de sacanagem, não é? São os mesmos R$ 16 milhões que sobrou?
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, a minha pergunta é: a Prefeitura não acha, depois que
morreram 17 pessoas no ano, que ela deveria botar um pouco mais de dinheiro nisso? Porque,
desculpa, jurei que o senhor ia me dar uma boa notícia, que tinha subido de R$ 73 para R$ 98
milhões. Mas a subida foi nos convênios, que são executados em 1%.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim. A Prefeitura...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sabe o que me parece? Parece o Witzel dizendo que estudou
em Harvard. Aí, quando você pergunta, ele tinha a intenção de estudar em Harvard. Isso é um
orçamento fake news, cara! Não é possível, pelo amor de Deus...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Eu não estudei em Harvard, vereador.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, tudo bem, eu também não, mas, caraca...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não sei se isso é bom ou ruim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, eu sei. Não tem problema, é isso. Mas a gente sabe que
o Witzel também não, mas ele botou no currículo. Gente, eu estou rindo, mas, olha, comecei a
pensar...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA CARLOS EDUARDO LIMA – Também não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É o seguinte. Eu estou rindo para não chorar. Eu juro que,
quando você falou subiu de R$ 75 milhões para R$ 92 milhões, falei: “pô, pronto!”. Agora, ele tem um
número para apresentar. Aumentou o recurso. Mas, quando eu fiz a conta, tirando o que é convênio,
dá os mesmos R$ 16 milhões. Quando a gente olha que os convênios têm 40% ou 1%, me dá um
número para poder dizer que aumentou, que a Prefeitura olhou para a questão das enchentes, que a
Prefeitura olhou para a questão das encostas, porque é o seguinte.
Começamos falando que o desastre não é natural, mas, mesmo se vocês achassem isso, quando
morre, quando acontece o que aconteceu este ano, a gente espera que a Prefeitura... Precisamos

A2-1395

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
fazer algo de diferente nesse assunto. O que vocês estão fazendo de diferente para que as pessoas
não morram?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Vamos lá. Em relação especificamente à contenção de encostas, na
Fonte 100, fonte livre da Prefeitura, investimento, a dotação em 2019 é zero. É R$ 4.000,00, é valor
simbólico. Em 2020, são R$ 10 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A conta que a gente tinha dito...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É que há várias fontes por dentro. Fonte 100, recurso próprio...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – R$ 10 milhões...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Contra zero em 2019.
Então, em 2020, teremos R$ 10 milhões a mais de fonte livre do que tínhamos em 2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De Fonte 100?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – R$ 10 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Está bem. Vamos dar uma olhada, mas discrimina o resto ali.
Onde é que caiu, então? Porque tem que ter caído em algum outro lugar, em alguma outra fonte. A
Fonte 100 aumentou R$ 10 milhões; a fonte de convênio, de crédito, que é 112, deve ter crescido.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – O que caiu foi uma fonte vinculada, que é a Fonte 146, que foi...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que fonte é essa?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É aquela fonte de mais valia, contrapartida de regularização de
obras que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa que caiu?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Essa caiu e substituímos com recurso livre. Essa caiu a receita. A
receita dessa fonte caiu.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa receita é própria para investimento ou ela pode ser
usada em fonte de pagamento?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Essa receita é própria para investimento. Só que a previsão dela caiu
e, aí, a reposição desse recurso foi através da Fonte 100, da fonte livre para a Geo-Rio, por exemplo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para manter o mesmo patamar deste ano.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Para manter o mesmo patamar, mas colocando uma fonte que
concorre com todas as outras áreas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. Mas, ao mesmo tempo, mantendo o mesmo patamar.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem nada de novo. Os R$ 10 milhões a mais nesse
caíram no outro lugar, em outra fonte. É isso o que estou dizendo.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – É, o patamar subiu, porque a gente está subindo de R$ 73 milhões,
de dotação total, em 19, para R$ 92 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a subida real é nos convênios. Vocês...
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim, sim, sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Substituíram a Fonte 100.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Substituíram a Fonte 146, a Fonte 100.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para manter o mesmo patamar.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Sim.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque o problema é o que subiu, foi convênio. Se eu
perguntar a você sobre execução de convênios? Quanto tem sido executado desses convênios nos
últimos anos? Você tem esse dado? Não o que tem sido previsto no orçamento, mas o que tem sido
executado. Você tem esse dado?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Não tenho a execução deste ano até o final, mas tenho poder de gás,
que é aquilo que está liberado já para executar, ou seja, é dinheiro que já está na Prefeitura. Dos R$
57 deste ano, R$ 32 milhões...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Você tem liberado.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Já tem liberado mais da metade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E como foi nos anos anteriores?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Dos anos anteriores só tenho empenhado. Aqui só tenho o resultado.
Não tenho o planejado aqui para comparar. Só tenho o planejado de 2019, que é o ano em curso.
Então, tenho aquilo que tinha de dotação e aquilo que já está liberado para ir até o final da sua
execução.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ok.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Já tem mais da metade, não é? Metade...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estava convênio liberado?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Já liberado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Que está empenhado.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Para executar, a empenhar e chegar até o final da despesa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas sabe quanto desses convênios foram empenhado no
ano passado? Tem contigo 2018?
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Empenhado em 2018, o total?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Empenhado dessa parte de convênio, mas pode ser total
também.
O SR. JORGE FARAH – Total Geo-Rio em 2018 foram R$ 47 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Desses, quantos foram de convênio?
O SR. JORGE FARAH – De convênios, em 2018, R$ 10,050 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então conseguiram empenhar um pouco mais de convênios
nesse ano. Agora, minha assessoria está me mostrando que neste ano de 2019, na verdade, houve
um aumento até por causa do problema das chuvas; o orçamento inicial era R$ 73 milhões, mas o
orçamento atualizado já está em R$ 139 milhões neste ano. O orçamento atualizado e empenhado já
está R$ 109 milhões e liquidados R$ 41 milhões.
O SR. JORGE FARAH – O que tenho aqui atualizado é que o total já estaria em R$ 127 milhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas aqui no Rio Transparência estão R$ 139 milhões. Então,
vai cair de R$ 139 milhões para R$ 92 milhões.
O SR. JORGE FARAH – O que ocorre na dinâmica do orçamento é que, às vezes, existe um dilema,
vereador. Na hora de planejar, que é colocar algo que é incerto para dar transparência ou não colocar,
porque se colocar algo que é incerto e aquilo frustrar, era algo que as pessoas contavam. Se não se
coloca e entra depois, faltou transparência. É, realmente, um dilema em que nível vai se colocar
alguma coisa com risco de acontecer ou não e não colocar. Muitas vezes acontece captação de
recursos ao longo do exercício, e que não estava previsto, mas incorporamos ao orçamento.
Esperamos que esse movimento também ocorra em outros anos, principalmente se vier carimbado
para aquele tipo de despesa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só quero aproveitar para dizer uma coisa, e acho que o
Vereador Renato Cinco concorda: o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Se não
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resolvermos o passivo socioambiental que temos hoje, o passivo fiscal virá em um futuro próximo.
Esse é o problema dessas questões, por isso, às vezes, a conta acaba não fechando.
Vamos para o último assunto, pelo menos o que eu tinha previsto aqui, mas se o senhor tiver coisas
para acrescentar, melhor. A Prefeitura está com dificuldades para realizar convênios com o Governo
Federal? Existe algum critério ou exigência que a Prefeitura hoje não é capaz de atender?
O SR. JORGE FARAH – Não sei responder por que, é uma pergunta muito específica e essa questão
não é uma questão de orçamento. Questões específicas de cumprimento ou não de determinados
requisitos...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixe-me te explicar. Durante o depoimento da Rio-Águas, o
então presidente da Fundação – essa é uma questão também da descontinuidade administrativa –, o
Senhor Marcelo Jabre, afirmou que a Prefeitura estaria sem capacidade de pleitear recursos do FGTS
em função de não ter “nota suficiente para isso”. O senhor sabe informar que nota é essa? O que é
isso? A informação está errada? Tem algum problema?
O SR. JORGE FARAH – O que ele está falando da nota, vou explicar o conceito. A nota que ele
provavelmente está falando é o que se chama de Capag, a capacidade de pagamento. O Tesouro
Nacional faz uma avaliação de todos os entes subnacionais, estados, municípios e o Distrito Federal.
O Município do Rio de Janeiro, hoje, pela situação fiscal, principalmente decorrente de 2017, não tem a
Capag suficiente para se obter um empréstimo ou algum recurso com garantia da União. Mas isso
não impede um convênio com o Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que não ter a Capag nos impede?
O SR. JORGE FARAH – Qualquer operação com garantia da União.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Traduz para um professor de história.
O SR. JORGE FARAH – Vamos lá. Aproveitando que o senhor é professor, temos no orçamento – vou
dividir em duas partes, porque o Carlos já falou sobre ela – o que chamamos de corrente e capital.
Em regra, a parte de capital financia a despesa de capital – empréstimos, operações para obras –
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quando pegamos dinheiro. O que é capital? É aquilo que vai aumentar o patrimônio público. Falando
de contabilidade, é aquilo que está lá no ativo permanente. Em regra, capital é aquilo que aumenta o
patrimônio público. Então, você pega um empréstimo e vai fazer um investimento.
O corrente, tributo, ou o que a população banca, ou o Estado com “E” maiúsculo, banca o município
para despesa de custeio, a despesa de pessoal, a despesa corrente do município. Normalmente, os
investimentos são bancados com receitas de capital. Quando você tem a crise, e isso diminui, ela
primeiro avança na receita de capital e pega a corrente, você tem um custo fixo do custeio da
máquina que fica comprometido. Então, diminui a capacidade de investimento dos municípios.
Uma das soluções é pegar dinheiro emprestado. Para o dinheiro emprestado, ou seja, aumentar o
endividamento, pegar algum financiamento, você precisa, se for algum organismo lá de fora ou
algum banco que queira... “ah, para poder emprestar dinheiro para o município, eu vou pedir um aval
da União”. O meu risco vai ter que ser a União. A gente precisaria ter essa Capacidade de Pagamento
(Capag), pelo menos “b”, ou a União, hoje, não dá o aval, não preta a fiança.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque nossa Capag caiu de “b” para “c”?
O SR. JORGE FARAH – Especialmente, por causa de 2017, pela questão da queda de receita.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Por que caiu de ‘b’ para ‘c’?
O SR. JORGE FARAH – Principalmente, por causa da queda da receita em 2017. Ele conta três anos
para trás. A gente vai ter uma dificuldade. Neste ano continua e, provavelmente, ainda no ano que
vem vai ter. A não ser que consiga alguma receita extraordinária. Alguma das operações que estão
sendo feitas, se vierem com um volume considerável, a gente reverte isso. Mas, a princípio, será para
o início do próximo mandato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No final das contas, por exemplo: a gente tem lá uma obra
grande para resolver o problema do Jardim Maravilha, que estava embaixo d’água agora nessa chuva
dessa semana de novo. Chegou-se a pensar em uma obra, que eu acho que era financiada via Banco
Mundial, esse é o tipo de empréstimo que precisa do aval da União, que acaba não vindo.
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O SR. JORGE FARAH – Sim. Todos os organismos multilaterais não fazem empréstimo direto. Se for
um banco lá de fora ou algum organismo tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), ele não empresta um dinheiro para uma Prefeitura, se não tiver a garantia da
União. Aí, tem que passar pelo Senado Federal, tem uma série de trâmites burocráticos, mas eles
exigem, qualquer um desses organismos, e a própria União também não permite o aumento do risco,
se não tiver o aval deles.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vocês tem o conhecimento que o prefeito esteve lá e
prometeu R$ 100 milhões de obra no Jardim Maravilha? A gente está com medo de que ele esteja
prometendo algo que a Prefeitura não possa, porque caiu, porque essa nota não existia. Porque o
único projeto que a gente conhece de lá é do Banco Mundial, e R$ 100 milhões parecem um valor alto
demais. Eu estava só tentando entender...
O SR. JORGE FARAH – Sobre os projetos específicos, eu não sei responder. Não sei se o Carlos sabe.
Mas, especificamente, hoje, a gente não tem como pegar dinheiro com o Banco Mundial.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Agora, teve uma mudança, o pessoal estava falando que
teve também uma mudança do critério no Tesouro Nacional para essas notas, não é isso?
O SR. JORGE FARAH – É só um detalhe, é só para... Eu falei: não tem como pegar dinheiro com o
banco Mundial, mas até poderia ter uma exceção. Por exemplo, eu reestruturar a minha dívida, que é
uma coisa que a gente já fez no passado. Eu tenho uma dívida nacional com o BNDES, por exemplo.
Posso pegar uma dívida internacional. Aí, é uma questão de avaliação do risco. Porque eu vou passar
a correr um risco-dólar, por exemplo, contra os juros mais altos aqui dentro do país. No passado, a
gente já fez e foi bem sucedida essa troca.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim.
O SR. SUBSECRETÁRIO JORGE FARAH – Neste caso, o Governo Federal, mesmo com a gente não
tendo Capag, dá o aval.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Acaba dando o aval.
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O SR. JORGE FARAH – Aí, você aumenta a capacidade de investimento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Recupera a Capag...
O SR. JORGE FARAH – Ele não recupera a Capag. É o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas você tem mais chance para recuperar a Capag a partir
daí?
O SR. JORGE FARAH – Ele permite. Se eu tenho uma vantagem que vai me permitir sobrar mais
dinheiro, então o Governo Federal, neste caso, pode permitir. Com o Banco Mundial aumenta a
chance de fazer alguma coisa nesses moldes, porque o Banco Mundial não empresta só o dinheiro,
ele exige uma série de coisas fiscais. Pode exigir mexer no estatuto do servidor para diminuir o
crescimento vegetativo. Então, ele fez uma série de exigências em cima. “Olhe, eu empresto dinheiro
com essas condições.” Normalmente, o Governo Federal aceita aquelas condições impostas pelo
Banco Mundial e autoriza essas operações. As vantagens ou não, a gente tem que ver caso a caso.
Neste caso, é uma exceção, porque a reestruturação não olha a Capag, ela olha a vantagem e aquela
sobra que o município vai ter no longo prazo com aquele dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Deixa eu perguntar ainda. O aumento do endividamento
anterior, dos anos das Olimpíadas, também incide sobre a questão da Capag ou é só receita?
O SR. JORGE FARAH – Incide, mas ela não é o problema nosso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O problema é a questão da receita?
O SR. JORGE FARAH – Nós temos limite, hoje, para pegar mais R$ 2 bilhões de… Se a gente quisesse
fazer, teria que passar aqui pela Câmara, aprovar, todos os trâmites normais…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No ano passado, passou R$ 1 bilhão, não é? Somando 2017 e
2018, acho que chegou quase a R$ 1 bilhão.
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O SR. JORGE FARAH – Nós teríamos espaço para poder pegar quase R$ 3 bilhões. Esse empréstimo
tem que pagar, como eu estava falando, a despesa de capital. Então, eu tenho que ter despesa de
capital, nesse montante, hoje, seriam R$ 2 bilhões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o planejamento da Fazenda para recuperar essa nota de
“b”, sair de “c” para “b”… Vocês têm algum tipo de planejamento sobre isso? É isso que você estava
falando, vê de três anos para trás. Significa três anos para frente?
O SR. JORGE FARAH – A nota de 2020 vai pegar os balanços de 2017, 2018 e 2019. A ideia é, neste
orçamento, já conseguir atingir algo perto dos R$ 30 bilhões; no ano seguinte, acho que já tem
aumento. Conseguindo atingir esses níveis, em 2020, a gente teria de volta a Capag. Dependendo da
operação, faz alguma outra… Vou falar hipoteticamente, é uma operação até que o partido do senhor
costuma não gostar, mas por exemplo…
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não tem problema, não é uma questão de gosto aqui, estou
só tentando entender.
O SR. JORGE FARAH – Uma securitização da dívida ativa. Essa operação antecipa nossa Capag
positivamente, porque, como entram recursos, você fica com uma poupança positiva. Aí, permite que
se façam até outras operações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Essa história da securitização, do cartório, é outra parte da
ficção, que depois a gente conversa. Mas vou fazer uma última pergunta para vocês: as mudanças,
porque me parece que a SMF, neste ponto de vista, tem uma relação muito grande com as demais
secretarias, ou seja, ela tem que ter essa relação, e com a Prefeitura como um todo.
Há alguma avaliação na SMF sobre a quantidade de mudanças administrativas em chefias, em
localização dos órgãos que saem de um lugar para o outro? Isso cria alguma dificuldade no processo
de planejamento orçamentário, financeiro, na questão do planejamento e do acompanhamento da
execução do orçamento? Que dificuldades são criadas por conta desse tipo de…
Só para a gente pensar, ou seja, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente era uma secretaria, virou
Coordenadoria, quase deixou de existir, voltou a ser. A Comlurb mudou de presidente quatro vezes
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nessa história, o Centro de Operações foi de um lugar para o outro, a presidência da Rio-Águas foi
mudada durante a CPI. O secretário, agora ex-secretário, porque é mais uma, aconteceu na semana
passada, durante a CPI, e a gente nem sabia.
O ex-Secretário de Conservação, Roberto Nascimento, na CPI, fez um depoimento, no dia 5 de
setembro, em que diz o seguinte: “Na verdade, ficamos trabalhando em uma direção e,
inesperadamente, somos surpreendidos pela separação da Secretaria.” Ele estava falando de quando
a Seconserma virou Seconserva, tirou o meio ambiente. “Estamos fazendo esforço em uma direção e,
de repente, somos surpreendidos pela cisão. Isso nos traz problemas, porque é perda de trabalho.
Aplicamos esforço demasiado em uma ponta e daqui a pouco não existe mais, não precisa mais.
Onde poderíamos aplicar um esforço maior, em uma área que seria mais necessária, talvez,
tenhamos perdido. Mas não faz parte do meu parecer e do meu direcionamento, é uma direção de
cima, feita pelo prefeito, que muitas vezes nem comunica, às vezes, ficamos sabendo pelo Diário,
acontece, e tocamos a bola para frente com o que temos. Mas é dessa forma.”
Como é o impacto da descontinuidade das ações de gestão, planejamento e administração? Vocês
consideram isso no trabalho de vocês?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso é considerado, principalmente na confecção de uma Lei
Orçamentária. Muitas vezes, a estrutura é modificada de um ano para outro. Em geral, a gente acaba
verificando o impacto depois da execução. Mas, quando se fundem secretarias, a perspectiva, a
estimativa, em geral, é que, com a diminuição das estruturas, por exemplo, se eram duas secretarias,
existiam áreas administrativas nas duas etc., a tendência é haver uma diminuição. Quanto mais
órgãos existem, ocorre uma pulverização de custeio, de despesa administrativa, de pessoal etc. Mas
isso varia muito de caso a caso em uma estrutura do tamanho da Prefeitura, do ponto de vista de
orçamento, a gente tenta e é obrigado a refletir essas mudanças na execução orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o que eu estou dizendo é, no planejamento, no
acompanhamento dos projetos. Porque, às vezes, a diminuição de órgãos significa eficiência no gasto.
Às vezes, é o contrário. No caso dos convênios, por exemplo, o gestor estava no...o convênio estava
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em uma secretaria, em um órgão, foi pra outra. Isso não é um problema? Vocês têm que dar um jeito
nessa história, é isso? Vocês têm que dar um jeito de acompanhar.
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Isso pode ser um problema. Mas do ponto de vista do orçamento,
isso aí só vai se refletir na hora que se verificar uma análise na execução e ver que aquela execução
foi prejudicada. Naquele momento da implantação, nós não temos como aferir se aquilo vai ser
positivo ou não, depois, a gente vê os impactos em relação, por exemplo, ao acompanhamento de um
projeto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Já tem uma avaliação dos impactos das mudanças de 2017 e
2018?
O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Foram tantas mudanças.
Especificamente, de uma ou outra, a gente pode ver aqui, mas assim... Para ser justo, isso não é uma
coisa de agora, é uma coisa que ocorre muito ao longo dos mandatos, e a gente, do ponto de vista
técnico, é obrigado somente a refletir isso no orçamento.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Quero deixar o microfone aberto para caso o senhor queira,
eu vi que o senhor trouxe todo um material, se quiser deixar o material com a gente ou chamar a
atenção de alguma coisa que acha que seja positiva.
Que é claro que quando a gente olha o orçamento, na CPI, a gente está olhando aqui para tentar
investigar as causas etc. Eu quero dizer nessa, agora pode ser que não seja a última oitiva, já que a
gente vai ter que arrumar um dia aqui para poder ouvir o Ailton, a nossa interpretação daqui é muito
negativa sobre ação da Prefeitura nas enchentes, se os senhores tiverem algum dado que possa
ajudar o governo a se defender do que temos visto até aqui, que possa ser um dado orçamentário, da
Fazenda, que possa mostrar algum empenho da Prefeitura em termos de planejamento ou em
termos de alguma coisa que, na verdade, mostre que foi feito tudo o que pôde e ainda assim as
coisas aconteceram. Eu queria deixar aberto o microfone, caso o senhor queira fazer qualquer
acréscimo. E, obviamente, aberto também para que o Vereador Renato Cinco, caso queira fazer
alguma pergunta.
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O SR. CARLOS EDUARDO LIMA – Coloco-nos, mais uma vez, à disposição, não só aqui como para
outras possíveis presenças aqui. Como sempre, coloco-me à disposição na medida do possível.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Para essa CPI, é claro que não dá mais tempo de a gente
fazer nenhum pedido de... Eu estava liberando ele. Agora ferrou. Todo mundo pulou da cadeira aqui,
agora.
Mas é claro que a gente vai seguir. Esse tema, Subsecretário, que nunca foi um tema sobre o qual eu
tinha me dedicado parte da minha vida antes desse dia de agora, embora, eu seja, na origem,
morador de Petrópolis, e as enchentes eram uma situação lá, a gente vai seguir com isso. Nós vamos
seguir olhando com lupa muito grande o orçamento, cobrando que o dinheiro vá para onde precise
para salvar a vida das pessoas. Porque a chuva é natural, o desastre não.
Vereadora Rosa Fernandes, então, nós estamos encerrando aqui a oitiva, se a senhora quiser fazer
uma pergunta para a SMF, está aberto, obviamente, mas nós temos um problema que eu preciso
compartilhar com vocês, que é o seguinte: o Ailton acabou tendo um problema, o Vereador Dr.
Jairinho veio aqui me comunicar, o Líder do Governo, que o Ailton teve um problema intransponível,
não conseguiu chegar aqui hoje, e como a gente tinha desconvidado a Margareth, o Ailton era a única
pessoa que seria ouvida, a gente não conseguiu ouvir o Gabinete do Prefeito.
Nós precisamos pensar em uma outra data para ele. Pode ser quarta, às 13 horas, por exemplo – há
possibilidade? Porque aí, é na véspera da votação do relatório, mas eu acho que a gente... Porque eu
acho que é mais fácil do que tentar um dia de manhã. Ou vocês preferem marcar um dia de manhã?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Pode. Não, não, não. Às 13 horas é melhor. Até porque não é
tanta coisa assim pra gente perguntar pra ele.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Pois é. Eu, terça, 13 horas, não posso. Aí, marcar um dia de
manhã seria mais complicado. Vocês acham que a gente pode, há alguma restrição de que a gente
aprove, agora, a convocação específica para quarta, 13 horas. A gente verifica o local da Câmara que
possa ser usado. A preferência sempre aqui, se não puder ser aqui, a gente faz em outro lugar. Ótimo,
então pode ser aqui. Então, marcado já pra cá.
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Aprovado? Vereador Renato Cinco e Vereadora Rosa Fernandes?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Vereador Renato Cinco aquiesceu com a cabeça. Estou
usando o vocabulário. Eu gostaria, portanto, de agradecer muito a presença dos senhores aqui.
Agradecer a presença da senhora que veio acompanhando. Ela também veio pela secretaria, mas seu
nome não estava aqui. Eu não vi o seu nome, não.
Agradeço a todos os trabalhadores desta Casa, que ajudaram para que esta reunião acontecesse, aos
assessores presentes, a todo mundo.
Dou por encerrada esta etapa da CPI, convidando já todos para que semana que vem, na quarta-feira,
às 13 horas, ouçamos o Ailton Cardoso e, na quinta-feira, presenciemos a votação do relatório.
Muito obrigado.
Está encerrada a Audiência.
(Encerra-se a Audiência às 15h30)
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16 de outubro de 2019
Notas Taquigráficas da Audiência - Representante do Gabinete do Prefeito (GBP)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2019
Presidência do Senhor Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte e dois minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso,
com a presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente; e Renato Cinco, Relator, tem início
Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS, CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todas e todos.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, item VI, dou por aberta a 23ª Audiência da
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE
APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS
CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019,
BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E
ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E DESLIZAMENTOS”.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, Relator; Vereadora Rosa Fernandes, Membro Titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, Membro Titular; Vereadora Teresa Bergher, Membro Titular; e Vereador Major Elitusalem,
Membro Suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta Audiência, farei a chamada dos membros
presentes.
Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Estando presentes eu, Presidente da Comissão, e o Vereador
Renato Cinco, Relator, declaro que não há quórum para fazer deliberação, até o presente momento.
No entanto, há quórum para audição dos convocados de hoje, em conformidade com o Regimento
Interno desta Casa de Leis.
Vereador Renato Cinco, tem aqui algumas atas para sua conferência e assinatura.
Hoje, em nossa penúltima sessão da CPI, temos a honra de ter a presença, agradecendo já por isso,
do Senhor Ailton Cardoso da Silva, Secretário Especial da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Gabinete do
Prefeito, e do Senhor Igor Cardoso Silveira, Assessor Técnico da Prefeitura do Rio de Janeiro,
trabalhando com o Senhor Ailton, que está aqui hoje na CPI.
A Presidência dá conhecimento aos senhores de que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem
poderes e determinação expressos na Constituição Federal, Art. 58, § 3º; na Lei Federal nº 1579, de 18
de março de 1952, alterada pela Lei Federal nº 13.367, de 5 de dezembro de 2016; na Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro, Art. 45, Inciso IX e no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, Art. 121 a 124.
Os senhores estão sendo chamados a esta CPI como testemunhas. Por esta razão, dou-lhes
conhecimento de que fazer afirmação falsa, ou negar, ou omitir a verdade perante a CPI é crime de
falso testemunho, conforme preceitua o Código Penal, art. 342.
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Como sempre, o microfone está franqueado quando o Vereador Renato Cinco quiser fazer uso da
palavra. Queria abrir o microfone para o Doutor Ailton e para o Senhor Igor, caso queiram fazer
alguma colocação inicial. Logo depois, passo as perguntas.
Já inicio agradecendo a presença da nobre Vereadora Teresa Bergher, que, desta forma, completa o
quórum, caso seja necessária alguma deliberação.
Senhor Ailton, por favor.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Boa tarde, vereadora e vereadores. Gostaria,
inicialmente, de quebrar um pouquinho o protocolo e congratular o Professor Tarcísio pela data de
ontem. Conheço poucas profissões tão nobilitantes como a de professor. Então, meus parabéns pela
data de ontem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Gostaria de, preliminarmente – já antecipei isso até
num ofício em que me coloquei à disposição, em razão de um evento que me impediu de comparecer
na data aprazada inicialmente –, de dizer que estou à disposição, obviamente, para tratar de temas
que tenham ligação direta ou indireta com o fato determinado e objeto da resolução que deu causa à
instauração da CPI. Vou me limitar, evidentemente, a responder no âmbito da delegação de Vossas
Excelências.
No mais, estou aqui muito à vontade e tenho o maior prazer de estar aqui e fornecer as informações
que estiverem ao meu alcance, para ajudá-los com esse trabalho.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA ) – Muito obrigado.
Senhor Ailton, se pudesse explicar para a gente – a primeira pergunta seria esta – quais são as
atribuições do Gabinete do Prefeito, na estrutura da Prefeitura, até para que possa ficar mais claro o
tipo de pergunta que a gente vai fazer a partir daqui. Quais são as atribuições do Gabinete do Prefeito,
do papel e do cargo que o senhor ocupa, de Secretário Especial no Gabinete do Prefeito?
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Bom, é bom que o senhor tenha feito essa pergunta,
eu agradeço. Meu papel é – até usando uma expressão mais chula – meio de roteador geral. Porque
eu tenho muita familiaridade com o processo legislativo, então assessoro a produção legislativa das
secretarias, a elaboração de decretos, a elaboração de regimentos, elaboração de resoluções,
elaboração de mensagens à Câmara. Também a apreciação de vetos e sanções que chegam para eu
avaliar a questão da constitucionalidade. Enfim, tenho um papel de assessoria mais tendente a uma
aproximação com o Legislativo, que é minha expertise já de longa data.
Respondendo mais objetivamente, nesse processo conduzido pela Secretaria de Infraestrutura e
Habitação não tenho uma ingerência direta, não tenho essa familiaridade. Claro, há algumas
informações que me chegam e talvez tenha um contexto que possa ser útil para compreendermos
revezes que o município sofreu nos anos passados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque a gente foi pegar no que está escrito na própria
atribuição do Gabinete do Prefeito e tem essa história de prestar assessoramento imediato ao
prefeito em assuntos técnicos, administrativos e políticos relacionados à direção superior da
administração municipal. Tem a lógica da coordenação, as relações institucionais com o estado, com
a União, com os outros municípios e também o Legislativo e a sociedade civil. Executar e transmitir
ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do prefeito – portanto, também uma questão
– e oferecer apoio técnico e administrativo ao exercício da atividade correcional no âmbito da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
A gente sabe que há mais algumas funções, mas, pelo menos baseados nessas quatro, nós
decidimos pela sua convocação, a convocação do senhor aqui hoje, para que a gente pudesse
conversar sobre o objetivo desta CPI. É uma CPI que está chegando ao final e se constitui a partir do
que foram as chuvas de fevereiro, especialmente. Mas, logo depois, antes que a CPI tivesse iniciado
de fato seus trabalhos, vieram as chuvas de abril, e, desse ponto de vista, o que a gente acabou
discutindo muito na CPI foi...
Há uma concepção de que as chuvas são inevitáveis, mas os desastres são evitáveis, precisam ser
prevenidos pela ação do Poder Público e, portanto, as mortes são evitáveis. Desse ponto de vista, é
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uma CPI que busca propor uma série de coisas a partir da análise do que aconteceu este ano e, ao
mesmo tempo, também apurar responsabilidades de antes dessa história.
A gente convidou o Prefeito para comparecer tanto na Audiência Pública quanto aqui, e o Prefeito
preferiu não vir em duas datas e, por isso, a gente também está chamando o gabinete para que a
gente possa estar mais próximo da questão de quem é o órgão responsável por assessorar
tecnicamente o Prefeito, por auxiliá-lo nessa situação do que é a questão da administração municipal.
São os objetivos aqui hoje, para que a gente possa entender melhor o papel. Só para que a gente
pudesse começar.
As primeiras perguntas objetivamente sobre o assunto são: a Prefeitura fez o balanço técnico e
político da sua atuação durante as chuvas de 2019? Qual o entendimento sobre a atuação da
Prefeitura em relação às chuvas? Que lições a Prefeitura aprendeu diante do acontecido em fevereiro
e em abril?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu gostaria, primeiro, de fazer uma explanação para
chegar às suas ponderações. Eu vou até fazer aqui uma referência muito pragmática. Acho até que a
comissão poderia ter mais mulheres, porque nós homens temos o que a gente chama de visão tubo
– a gente costuma focar. As mulheres têm mais percepção das adjacências, por isso têm uma visão
mais completa do cenário. O homem às vezes está procurando uma coisa, não acha, e a mulher: “está
aqui, veja!” Logo, acho que nós poderíamos ter mais mulheres para ter uma compreensão mais
holística.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Esta é uma CPI que funciona, na maior parte do tempo,
praticamente paritária com as Vereadoras Rosa Fernandes e Teresa Bergher, e eu e o Vereador
Renato Cinco. Inclusive, com o âmbito aberto para todos. Depois, vou deixar que a própria Vereadora
Teresa possa combinar isso, responder a sua admoestação.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Não é nem de perto uma admoestação, é só
observação.
Bom, voltando aqui, Presidente, é preciso que a gente tenha compreensão do contexto em que nós
assumimos a administração da cidade. Eu gostaria de lembrar os senhores da queda do PIB, em 2016,
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pelo segundo ano seguido – isso eu enviei, eu coloquei numa mensagem que encaminhou o projeto
de lei da securitização da dívida da Prefeitura –, para mostrar por que havia necessidade dessa
estratégia da securitização. Instruí a mensagem, com esses dados. E são dados que têm que ser
levados em consideração. Eu falava que, nessa queda sequencial de dois anos no PIB, nós tivemos
confirmada a pior recessão da história do país.
Nós só tivemos um precedente, de menor gravidade, no biênio 1930-193731, após a queda da Bolsa de
Nova Iorque e a derrocada do preço do café no mercado internacional. Assim mesmo, os dados não
foram tão tenebrosos como os aferidos em 15 e 16. Esse foi o cenário do município naquele biênio.
Isso foi uma constatação do IBGE, não é uma especulação, tem indicativo da pesquisa, vocês podem
conferir. Para termos uma ideia, a retração foi de 3,6% em relação a 2015, ano em que a economia já
havia encolhido 3,8%, numa sequência bienal de queda que só foi verificada naquele biênio em que
aqui me referi, quando foram registrados recuos de 2,1% e 3,3%. Quer dizer: eu estou falando aqui de
1930, um recuo de 2,1%, e 31, 3,3%. Bem menores que 3,6% em 2015 e 3,8% no ano seguinte.
Com essa retração, tivemos uma soma aqui de 7,2%, o que denuncia essa pior recessão da série
histórica que vem sendo medida pelo IBGE. Mas não foi só isso. Por vezes, a gente tem um problema
de recuo ou de estarrecimento da economia num setor. Por exemplo, nós temos sido salvos nos
últimos anos pelo agronegócio. Então, há um balanceamento. Tem uma derrocada na indústria, mas
tem uma melhora em outro setor. E, curiosamente, o que aconteceu em 2015 e 2016 não foi isso. Foi
um recuo em todos os segmentos, todos! Nós tivemos um recuo na agropecuária de 6,6% – menos,
recuo. Na indústria, foram 3,8% e, nos serviços, 2,7%. Se nós caminharmos pela cidade, vamos
constatar que 30% dos estabelecimentos comerciais estão fechados. Se nós formos ali para a Lapa,
50%. Esse é o cenário econômico da cidade.
A formação bruta do capital fixo, que é o indicador de investimento no país, teve em 2016 retração
pelo terceiro ano seguido, com queda de 10,2%, retração em investimentos. A taxa de investimento
no ano de 2016 caiu para 16,4% do PIB, abaixo do observado em 2015, que foi de 18,1%, configurando
o menor nível de investimento na economia já então registrado pela série histórica do IBGE.
Aqui na cidade, no estado, a crise ainda foi mais acentuada. O IBGE aponta que, nas atividades
vinculadas ao setor de serviço, enquanto a queda do volume de vendas do Brasil, entre 14 e 17, foi de
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11,1%, ou seja, em todo o país 11,1%, no Estado ela foi de 16,3%. Da mesma forma, pelo segundo ano,
medido pelo IBGE, o comércio registra a queda do volume de vendas no Brasil naquele período foi de
8,5%, enquanto no estado, 12,7%.
Oferta de empregos. Isso eu extraí do site do Ministério do Trabalho, não é? A Cidade do Rio de
Janeiro apresentou uma queda no número de postos de trabalho, de carteira assinada, entre 15 e 17,
da ordem de 310 mil. São Paulo tem o dobro da nossa economia, o dobro, 330 mil. Olha o tamanho
de São Paulo e olha o tamanho do Rio de Janeiro – 310 mil, 330 mil de perda de postos de trabalho!
Saúde. Em 2016, cerca de 1,4 milhão de pessoas perderam o plano de saúde. Em 2017, isso saltou
para 281 mil que pessoas perderam o plano de saúde. Essas pessoas, obviamente, foram carreadas
para a rede pública.
Na educação, entre 2013 e 2015, o município perdeu 218 escolas particulares. Esses alunos
certamente foram parar na rede pública. Além disso, 20% do ensino médio deixaram a rede privada,
um recuo de 81 mil para 65 mil estudantes em salas de aula na rede privada. Ou seja, tivemos aí um
aporte de 16 mil novos alunos na rede pública de ensino. Esse foi o cenário que encontramos quando
assumimos a Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – No caso do ensino médio, é Estado, mas tudo bem.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Sim. Mas, de qualquer sorte, da rede pública do
Estado. Foi o que eu quis dizer.
Então, esse foi o cenário que a gente encontrou. E foi preciso uma engenharia muito grande para que
alcançássemos os níveis de investimento, que não foram poucos, nesse setor da prevenção de
acidentes naturais.
Desde a nossa assunção, a Prefeitura já investiu quase R$ 1,3 bilhão em ações de prevenções de risco
e combate a enchentes na cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor está usando os dados que também foram
remetidos para a gente, que inclui toda a coleta de lixo, não é?
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Sim, e também estou incluindo o que foi um estudo
feito pela nossa Controladoria.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas caminhando aí nesse R$ 1 bilhão, só para a gente
atualizar, porque esse dado a gente já discutiu aqui, inclusive com o próprio Tribunal de Contas do
Município. Queria dizer para o senhor, com todo o respeito à Controladoria, o escopo desta CPI não é
exatamente a coleta de lixo. É óbvio que se a gente não coletar o lixo, a situação da enchente piora.
Ma, uma cidade que não tenha as encostas que temos e as características hidrológicas que temos,
ainda assim, terá que recolher o lixo. Portanto, incluir todo o dinheiro de coleta de lixo, como se fosse
prevenção à enchente, em nossa opinião, está falseando dado de fato da realidade, porque coleta de
lixo, em toda cidade, mesmo que não tenha as características hidrológicas e geológicas da Cidade do
Rio de Janeiro, tem que fazer.
Portanto, é muito estranho que uma Prefeitura diga: “Olhe aqui o que a gente está investindo em
prevenção de enchente na nossa cidade”, e coloque toda a coleta de lixo. Portanto, esse dado, Senhor
Ailton, a gente já teve oportunidade de discutir, já discutiu com o Tribunal, já remeteu ofício
perguntando o que era. Quando o dado veio discriminado, comunicamos à Prefeitura que o nosso
entendimento e o do Tribunal de Contas do Município era o de que, para avaliar as políticas de
orçamento para prevenção às enchentes, o gasto com o gari que está varrendo a Cinelândia, por
exemplo, neste momento, não é prevenção à enchente.
A prevenção às enchentes vai passar para combate, para aquilo que precisa ser feito com os rios e
com as encostas da Cidade do Rio de Janeiro, com o saneamento ambiental e uma série de questões,
inclusive, necessárias. A coleta de lixo, se não for feita, piora a inundação? É óbvio. Mas, de novo, isso
não é uma política de prevenção à enchente, porque a gente tem que coletar o lixo. Porque, senão, a
gente vai pensar que o gasto com a educação, que também vai educar melhor as crianças a não
jogarem lixo no rio também é gasto com prevenção à enchente.
A gente precisa ter critério, Secretário. Desculpe, neste caso, a Controladoria inflou os números para
fazer uma disputa na imprensa, e a gente aqui obviamente precisa entender que não dá para colocar
coleta de lixo como prevenção à enchente. Não se coleta lixo para prevenir enchente; coleta-se lixo
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porque é preciso coletar o lixo da cidade. Obviamente não coletar pioraria a situação das enchentes.
Espero que o senhor tenha entendido o detalhe. Mas esse R$ 1,296 bilhão é falso.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – O senhor me desculpe. Causa-me espécie que tenha
sido convocado para prestar um depoimento e depois seja interpelado com aquilo que esperava ser o
resultado da CPI. Essa conclusão, creio que ela tenha um momento apropriado. Não creio que o
momento de uma refutação, respeitosamente seja este. Essa é uma conclusão que está sendo
antecipada. Chamaria de prejulgamento. O senhor ainda não encerrou os trabalhos, e gostaria que
levasse em consideração também que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Causa-me espécie, senhor Secretário, porque, ao enviar uma
informação para cá, que é uma informação diferente da CPI... Fomos apurar até para saber se a CPI
estava errada com os dados que tinha apresentado. Porque, na primeira vez, o ofício não veio
discriminando o que estava nessa conta de R$ 1,3 bilhão. Aí, veio, e é essa história. Não é a conclusão,
é a conclusão feita e debatida aqui nesse assunto.
Só estou lhe informando, e aos demais que estão assistindo à sua exposição, que, no entendimento
da maioria desta CPI, de quem estava aqui presente, e também do Tribunal de Contas do Município,
que não se entende coleta de lixo como atividade de prevenção à enchente. O senhor repetiu dado,
desconsiderando o debate anterior que já foi feito na CPI. Então, só estou lhe comunicando que esse
debate foi feito e que, se o senhor quiser, eu vou pegar aqui os dados orçamentários que a gente já
fez. O senhor é que abriu a seara, ao repetir o número já encaminhado para cá e sobre o qual a gente
já debateu, mas tudo bem, o senhor pode continuar o seu contexto.
A pergunta, só para lembrar, para a gente não perder o foco, é se a Prefeitura fez balanço técnico e
político da atuação durante as chuvas.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Retomando a minha fala, Presidente, eu, como
disse, trabalho com assessoria técnica direta ao Prefeito, mas obviamente não detenho a expertise,
que é temática, que é pertinente a cada uma das secretarias, porque isso seria uma perda de sentido
da existência das secretarias. Então, obviamente, eu trabalho com os dados que me são carreados,
não são dados que eu produzo e não são dados que eu tenha domínio absoluto sobre eles.
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Eu me valho do aconselhamento e das informações que os técnicos da Prefeitura me fornecem e
posso afiançar que são funcionários de escol, pessoas muito bem preparadas; não será a primeira
vez que haveria uma discordância do Tribunal de Contas, que depois seria superada. Eu penso que
isso ainda está sendo debatido com o Tribunal de Contas; nós não temos uma conclusão encerrada
sobre essa temática, temos pessoas de alto calibre, de competência comprovada na nossa
Controladoria, e eu penso que esse é um assunto que ainda vai demandar um entendimento entre o
Tribunal de Contas e a Controladoria.
Eu gostaria de completar dando conta de que não foi só a coleta de lixo. Proteção de encostas, áreas
de risco geotécnico, controle de enchentes, melhoria de qualidade da água dos rios, das baías,
sistema lagunar, enfim, todo um leque de operações que foram realizadas, no sentido de dar uma
melhoria a esse quadro caótico, que é causado por uma cidade com as peculiaridades que o senhor já
citou, e eu não vou ter que repetir para não ser cansativo.
Devo lembrá-lo que a capacidade de gasto da administração municipal em 2017 caiu 26%. Então, é
preciso que a gente perca um pouco esse fetiche de crer que há uma política sadista de não prestar
serviço; é a absoluta ausência de recursos. Agora mesmo está sendo insinuado – eu acho até uma
compreensão estúpida – que nós demos um calote para fazer investimento em infraestrutura.
Calote? Isso aí é quase que um sequestro combinado com a vítima, porque nós fomos ao ministro
Paulo Guedes. O Prefeito foi ter com ele uma reunião pessoal em Brasília, explicou a situação da
cidade, explicou as necessidades que nós temos com a chegada do verão, principalmente que temos
aquelas chuvas torrenciais.
Então, essa rolagem da dívida do município foi uma combinação; isso está sendo feito e está tendo o
aval do Governo Federal. Então é uma impropriedade, uma maldade, um argumento manhoso dizer
que nós estamos dando calote. Isso não é verdade.
Nós tivemos também uma situação muito peculiar, Presidente, que foi o aumento da dívida pública,
juros e amortização, com o incremento de 72% no período de 2017, 2018, algo que corresponde a R$
640 milhões a mais. Esse aumento é, predominantemente, resultado de operações de crédito
realizadas na gestão anterior. Estamos pagando conta do governo anterior.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Com licença. Só para lembrar que foi o governo anterior, com o
apoio da bancada do PRB na Câmara Municipal, que votou a favor desses empréstimos todos. Eu
votei contra todos eles, mas a bancada do partido do atual Prefeito votou a favor. Então, a
responsabilidade maior claro que é do Eduardo Paes, mas o PRB participava, o atual Prefeito
participava do apoio político àquela gestão e a esse endividamento da cidade.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu fico grato com essa informação. Vou levá-la ao
Prefeito, creio que ela é muito pertinente.
Eu não sei se ele sabe. Então, como eu falava, essas operações foram contratadas no governo
anterior com contas para pagar dessa gestão, inclusive um empréstimo customizado, tomado em
meados do ano anterior ao encerramento do mandato, com o pagamento se iniciando em janeiro do
ano de início de gestão da atual administração.
Soma-se a isso novas despesas de pessoal, aumento salarial, novas contratações que foram objeto
da gestão anterior, crescimento vegetativo da folha, e a gente vai ter um impacto de R$ 400 milhões
por ano, ou seja, 5% acima da média. Além disso, a arrecadação caiu 12% em relação ao governo
anterior, correspondendo a R$ 1,8 bilhão a menos no orçamento.
A Prefeitura pagou, em 2017, R$ 1,2 bilhão de dívida. No ano passado, R$ 1,5 bilhão. Em 2019, essas
dívidas alcançarão R$ 1,8 bilhão, e esse mesmo valor vai se repetir em 2020, fruto desses
empréstimos customizados.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Apenas para registrar a presença do Vereador Tiãozinho do
Jacaré e Vereador Fernando William, porque senão depois eu esqueço, Ailton. Agradeço a presença
dos nobres vereadores e solicito, Ailton, que se puder acelerar para poder chegar ao ponto da
resposta, porque a gente tem uma série de outras perguntas ainda a fazer sobre isso. Mas pode,
obviamente, terminar o seu contexto. Solicito apenas o bom senso da celeridade para gente chegar
ao cerne da pergunta.
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu vou ter bom senso. É justamente por conta do
bom senso que eu penso que esses números tem que ser trazidos, para que a gente possa ter um
pouquinho mais de visão do que aconteceu e o que isso resultou para a cidade.
Bom, a par disso tudo, nós investimos mais na Educação e Saúde do que os governos anteriores. Nós
aplicamos em Educação uma media de 28%, contra os 26% da gestão passada; em Saúde, nós
temos 24,41% contra os 21.66% do governo anterior, sendo que a exigência constitucional, como
sabem Vossas Excelências, é de 25% e 15%.
Bom, feita essa contextualização, eu penso que a Prefeitura se saiu muito bem no trabalho de
avaliação. Esse trabalho de que o senhor reclama, com relação à análise do impacto do que
aconteceu – que foi uma ocorrência incomum – a gente sabe que teve precipitações que não se viam
há mais de 20 anos. Foi algo incomum, algo singular e a gente não pode dar a isso o tratamento de
uma situação ordinária. Não foi.
Mesmo sabendo que são recorrentes as chuvas, a gente não pode ponderar o imponderável. Existe
um limite para esse tipo de previsibilidade, não é? Então, nós tivemos aí uma ocorrência singular que
foi um desastre. Infelizmente, o Rio de Janeiro tem sido acometido com alguma proximidade.
Tivemos aquele desastre horroroso lá em Petrópolis, depois em Angra, enfim, nós temos tido uma
série de ocorrências que se devem as alterações climáticas – penso eu, embora alguns neguem – e
que acabam repercutindo de forma bastante danosa numa cidade com as nossas características.
Então, Presidente, chegando ao ponto, o que a Prefeitura fez foi um esforço hercúleo para – com
todas essas restrições com que nos deparamos – tentar compensar isso com algumas medidas de
urgência. Esse trabalho foi acompanhado pela Controladoria. Eu penso que Vossas Excelências já
tiveram a oportunidade de ouvir os nossos técnicos. Eles trouxeram esses números, fizeram essa
apresentação e eu confio nas informações que eles trazem. Eu não domino esses dados com
detalhamento, com minudência; então, talvez fique prejudicada a minha resposta em razão dessa
característica.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a pergunta, Secretário, é se houve um momento em que
o senhor participou de alguma reunião em que a Prefeitura tenha feito um balanço, tenha feito uma
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avaliação sobre a questão das chuvas, de como foi a atuação da própria Prefeitura, onde a Prefeitura
avaliou que errou ou que acertou? Houve algum momento este ano, depois das chuvas de fevereiro e
depois das chuvas de abril, até este momento, uma reunião com a presença do Prefeito, em que se
debateu o assunto, onde se fez uma autoavaliação? A pergunta é essa. A Prefeitura fez um balanço
técnico e político da sua própria atuação, diante das chuvas de fevereiro e abril?
Enquanto o senhor pensa na resposta, registro a presença do nobre Vereador Rocal, sempre muito
assíduo aqui também.
Então, repetindo a pergunta: o senhor participou ou tomou conhecimento de alguma reunião onde se
avaliou a atuação da própria Prefeitura diante das chuvas de fevereiro e de abril?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Não participei, mas elas foram realizadas. Algumas
delas sob a batuta do seu colega, então Chefe da Casa Civil, e depois em prosseguimento com outros
setores isoladamente, o Prefeito, inclusive. Então, eu, respondendo objetivamente, não participei,
mas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Algum documento foi produzido sobre isso? Porque a gente
perguntou isso a vários secretários e a resposta é sempre a mesma: “Eu não participei, mas a reunião
aconteceu.” Bom, se nenhum Secretário que veio aqui participou, quem é que participou de uma
reunião dessas?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Olha, eu costumo dizer que contra fatos, não há
argumentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se você me der o fato: aconteceu tal dia com a presença de
tais pessoas, eu não preciso mais perguntar.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu vou dar, vou dar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas ninguém fez ainda.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu vou dar. O senhor deve ter visto, inclusive,
cobertura televisiva dessas reuniões, que foram feitas no local, em caráter emergencial, por
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ocorrência dessas chuvas. E, como disse, presidida, inicialmente, pelo seu colega. E, depois, elas
tiveram continuidade com os órgãos técnicos. À medida que também foi avançando essa análise, os
assessores de Vossa Excelência, inclusive, tiveram franqueado o ingresso no COR, com
acompanhamento de algumas reuniões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, claro! Mas a pergunta é: houve alguma reunião de um
balanço técnico e político sobre as chuvas que a Prefeitura tenha feito? Essa é a questão. Onde a
gente acertou? Onde a gente errou?
Não é o atendimento à população no lugar. Não é a reunião no COR, na hora que a enchente está
acontecendo. Mas, sim, se houve uma reunião de secretários, uma reunião? Eu digo, assim: “gente, a
chuva aconteceu. O que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado?”
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu estou sendo orientado, aqui, a pedir ao senhor
que, talvez encaminhe ofício ao COR, para que ele mande as atas...
Por gentileza, eu gostaria que, esse tipo de manifestação, o senhor não permitisse. Isso é um
desrespeito.
Isso, obviamente, é gravado; tem as atas no COR. E eu posso garantir que, se o senhor solicitar...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor não participou de nenhuma reunião?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Não, não participei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo.
O senhor só pode responder pela sua presença. O senhor, que é Secretário Especial, que tem um
papel de assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos, administrativos e políticos
relacionados à Direção Superior da Administração Municipal, não participou de nenhuma reunião de
balanço técnico ou político sobre a questão das enchentes?
Essa é a pergunta diretamente ao senhor: se o senhor não participou, se a reunião ocorreu com
outros secretários, e nenhum secretário aqui disse, a gente vai encaminhar isso, o senhor não
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participou de nenhuma delas? De qualquer forma, é isso: o Gabinete do Prefeito não participou de
nenhuma dessas reuniões, o que é um indício de que, provavelmente, pelo menos com o Gabinete do
Prefeito, essas reuniões não aconteceram.
Eu acho que essa é a pergunta, o senhor não participou? A pergunta está, de fato, respondida.
Secretário – e aí, se a gente achar que, de hoje para amanhã, precisa ainda perguntar ao COR sobre
outras reuniões que aconteceram ou acontecerão, os secretários sentam aqui e têm que responder
aquilo que sabem. O que a gente está chegando à conclusão é que, se nenhum, se nem o Secretário
de Conservação, nem o Secretário de Meio Ambiente, nem o Secretário de Infraestrutura e Habitação,
nem o Secretário da Casa Civil, participaram de nenhuma reunião, nem o senhor participou de
nenhuma reunião, essa reunião não aconteceu. Não houve reunião de balanço técnico e político sobre
a atuação da Prefeitura diante das chuvas, para que a Prefeitura pudesse avaliar o que acertou, para
continuar; e o que errou, para mudar.
Essa é a constatação que estará, diante de hoje não ter havido uma resposta diferente, no relatório,
amanhã.
Mas, Senhor Secretário, eu quero mudar o assunto.
Obviamente, nobres Vereadores Tiãozinho do Jacaré, Fernando William e Rocal, o microfone está
franqueado, no momento em que os senhores desejarem fazer alguma pergunta sobre o tema em
questão.
Eu quero mudar de tema, para falar sobre descontinuidade administrativa. E aí, eu vou também
contextualizar a pergunta.
Durante a atual gestão, observamos uma sucessão de alterações na estrutura administrativa da
Prefeitura. A Secretaria de Meio Ambiente da cidade, por exemplo, foi extinta, virou Subsecretaria;
depois, Coordenadoria; e voltou a ser Subsecretaria; e, por fim, voltou a ser Secretaria.
O Centro de Operações Rio passou por seis alterações em sua chefia. A Comlurb mudou de
Presidente quatro vezes. Só durante essa CPI, a Secretaria de Meio Ambiente foi, já falei da recriação
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dela. O comando da Geo-Rio foi alterado; o da Rio- Águas foi mudado; a Seconserva foi extinta
enquanto eu estava aqui conversando com o Secretário da Casa Civil. Agora, a SEOP, a gente sabe da
mudança do Secretário e a imprensa, talvez a imprensa esteja fazendo sensacionalismo, diz que o
Secretário Amendola ficou sabendo pela imprensa da sua própria demissão.
Na nossa opinião, essa situação cria dificuldades administrativas para diversos órgãos. Sobre isso, o
Secretário de Conservação, Roberto Nascimento, inclusive, afirmou em depoimento a esta CPI, no dia
5 de setembro: “Na verdade, ficamos trabalhando numa direção e, inesperadamente, somos
surpreendidos pela separação da Secretaria” – ele estava sendo perguntado sobre essa questão da
Seconserma virar Seconserva, e o Meio Ambiente sair, e continuou: “Estamos fazendo esforço numa
direção e, de repente, somos surpreendidos pela cisão. Isso nos traz problemas, porque é perda de
trabalho. Aplicamos esforço demasiado numa ponta e, daqui a pouco, não existe mais; não precisa
mais. Onde poderíamos aplicar um esforço maior em uma área que seria necessária, talvez,
tenhamos perdido. Mas não faz parte do meu parecer...” – o Secretário continua – “...e do meu
direcionamento. É uma determinação de cima, feita pelo Prefeito, que, muitas vezes, nem comunica.
Às vezes, ficamos sabendo por Diário Oficial. Acontece, e tocamos a bola para frente com o que
temos. Mas é dessa forma”.
Pergunto: O Senhor Prefeito leva em consideração o impacto da descontinuidade das ações de
gestão, planejamento e administração da cidade, na hora de executar essas alterações? Os senhores
reconhecem que isso é um problema? Essa prática vai continuar, haja vista que, agora, até a Ordem
Pública também mudou? Os senhores levam em consideração o impacto da descontinuidade nas
ações de gestão, planejamento e administração da Cidade do Rio?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Começo dizendo que discordo das suas assertivas,
se o Senhor me permite. Há uma errada compreensão do funcionamento da administração. A
Prefeitura Municipal – e é um sistema que eu até achei muito interessante quando cheguei aqui, e me
valho muito dele – conta com um sistema que se chama Sistema Integrado de Codificação
Institucional (Sici) ou algo parecido. O Sici traz atribuições dos órgãos. Não é o fato de ser
movimentada uma secretaria, tornada subsecretaria, carregada para lá e para cá, que altera a
atribuição institucional do órgão. Então, não há nenhuma descontinuidade funcional. O fato de mudar
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uma chefia ou outra, isso é uma discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Mas o Diário Oficial é
um instrumento de comunição oficial da Prefeitura. Essa galanteria de antecipar, distinguir o que vai
fazer do que não fazer, isso não pode ser exigido do Chefe do Poder Executivo. Ele tem total liberdade
para fazer esse tipo de alterações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, vou repetir a pergunta. Estou perguntando se o
Prefeito é obrigado ou se é ilegal não comunicar. Mas, na opinião do senhor, não há impacto nenhum
na continuidade das ações de gestão – planejamento e administração da Cidade do Rio – quando há
mudanças que a gente está falando aqui, nesta proporção.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Em minha percepção, e segundo a minha expertise
funcional, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nunca avaliaram essa questão? O Gabinete do Prefeito
nunca avaliou, nunca parou para refletir sobre isso, porque considera como tácito de que não há
descontinuidade?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – A questão não é o Gabinete do Prefeito analisar ou
deixar de analisar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O Prefeito.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Perceba, Presidente: a estrutura da Prefeitura conta
com um sem-número de pessoas que fazem aconselhamentos ao Prefeito. Isso não é uma coisa que
recai em caráter de exclusividade sobre mim, até porque seria uma tarefa inexequível. Porque eu não
tenho expertise em vários segmentos que envolvem o funcionamento da administração. Não sou
engenheiro, não sou, sei lá... Não tenho nada a ver com a área de saúde, não tenho o mínimo contato.
Então, são questões que, obviamente, passam sobre mim.
O meu aconselhamento é mais um aconselhamento direto, técnico; elaboração do material que sai
para cá, como mensagem; orientação com relação à técnica de elaboração das coisas; assessoria na
área jurídica – eu tenho um pouco de experiência, são 30 anos, não é? Então, é nesse sentido, a
formalização de certos acordos, não é? Eu gostaria até de abrir espaço, se Vossa Excelência me

A2-1425

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
permitir, para, também, fazer uma repulsa a essa tolice, a essa estultícia que está sendo pregada em
alguns setores da imprensa, de que o fato de os contratos terem meia-idade de redação são
indicativos de corrupção. O contrário é verdadeiro, o contrário é verdadeiro! A uniformidade dos atos
indica que o tratamento é único. Esses atos são formalizados, eles são... Existem coletâneas de
padronização que são feitas pela Procuradoria do Município. Não há interveniência de secretário em
alterar contrato.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, nós vamos chegar a esse ponto e vamos chegar ao
ponto dos contratos, em que o senhor vai poder explicar tim-tim por tim-tim essa sua opinião – a
tese que o senhor acabou de iniciar aqui. Mas eu queria ainda perguntar: o senhor diz que o órgão de
informação é o Diário Oficial, que antecipar uma decisão seria uma galanteria – na sua expressão. Eu
queria que o senhor dissesse, portanto, no entendimento do senhor como Secretário Especial da
Prefeitura e assessor direto do Prefeito, um secretário que será demitido não precisa ser comunicado
antes? “Olha estamos pensando em fazer essa mudança”? Isso pode mesmo ser feito? Não é do
ponto de vista legal, mas do ponto de vista político? É tranquilo que isso seja feito do através do
Diário Oficial ou através da imprensa?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não vou me imiscuir em uma avaliação política.
Ao longo do tempo que trabalho ligado ao Prefeito, eu me reservei o direito de atuar como assessor
técnico. Essa avaliação da repercussão política, eu acho que tem que ser feita, mas ela não me cabe,
cabe ao Chefe do Poder Executivo e, obviamente, todos nós sabemos aqui, eu acho que isso não
passa ao largo de ninguém. Não há nada que exige esses cargos, pois são de livre exoneração, são
demissíveis ad nutum – o Prefeito não precisa justificar esse tipo de ato. Essa é a minha
compreensão enquanto técnico. Aliás, eu não tenho nenhuma pretensão política e isso já é um bom
negócio.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Secretário Ailton, essa diferenciação extrema entre o
que é técnico e o que é político – parece que estamos criminalizando o que é político – e a decisão
política do Prefeito de sequer comunicar aos secretários que eles serão demitidos, essa é uma
decisão política, e não é uma obrigação jurídica. Na opinião do que a gente está discutindo aqui, e isso
não é só a questão de um secretário aqui ou acolá – são dezenas de situações ao longo deste
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Governo que ainda não completou três anos –, isso cria uma situação de caos administrativo em que,
por exemplo, nós tivemos durante o período das chuvas de fevereiro, quando a Rio-Águas não tinha
presidente. Você tem um órgão fundamental para a gestão das águas da cidade, mas não tinha
presidente. O Centro de Operações Rio (COR) vai lá para a Secretaria de Ordem Pública, quando na
verdade ele é um órgão fundamental.
Portanto, essas decisões – que são políticas, discricionárias do Prefeito – precisam ter uma avaliação
sobre que o Prefeito, ao tomar a decisão política, precisa ser responsabilizado pela sua decisão
política. Aí, eu estou perguntando aqui qual é a avaliação que o Gabinete do Prefeito faz ou qual é o
aconselhamento que o Prefeito teve a respeito disso. Se não teve nenhuma e a decisão é apenas dele,
vamos ter que responsabilizar quem teve.
Agora, no final das contas, a gente está aqui tentando discutir sobre a transição, a mudança de um
secretário para outro, de um chefe, do Presidente da Geo-Rio, do Presidente da Rio-Águas para outro.
A comunicação repentina, o fato de você separar as secretarias e depois juntar as secretarias
novamente, com tudo aquilo que a imprensa noticia... Na verdade, é utilizar os cargos como forma de
garantir maioria parlamentar e se livrar do impeachment. Isso traz consequências para o povo e a
gente está falando de uma situação na qual as chuvas do ano que vem virão e “cadê” o
planejamento? Isso não atrapalha a elaboração do Plano Verão? Isso não atrapalha as decisões
políticas na questão orçamentária? O senhor abriu toda uma lógica de orçamento e a gente, ao fim...
Por exemplo, o orçamento da Ordem Pública subiu de R$ 400 milhões para R$ 600 milhões. “Ah, o
orçamento etc.!”, mas nós temos uma secretaria por decisão política. Decidiram gastar mais dinheiro
em cima disso, criou-se um fundo, mas o fundo não explica tudo isso. Nós discutimos isso com a
Secretaria de Fazenda semana passada – inclusive, se o senhor puder pegar a transcrição na parte
em que a gente discutiu essas questões orçamentárias...
Aí, desculpe a resposta, do ponto de vista da avaliação da Prefeitura, que é uma avaliação política e
técnica ao mesmo tempo, não pode ser... Isso é um ato discricionário do Prefeito. Ora, mas não há
uma avaliação sobre os atos discricionários do Prefeito, os que podem trazer prejuízos à população?
Vocês não avaliam e não sustentam? Tudo bem, vamos aos contratos.
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O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Antes de a gente ir para os contratos, eu queria me apegar um
pouco mais nessa questão do orçamento que você citou, pois o senhor fez uma declaração inicial que
me pareceu querer, como um dos objetivos, mostrar que os cortes orçamentários que aconteceram
não aconteceram por vontade do Prefeito, mas em função da situação crítica da Cidade do Rio.
O Secretário de Fazenda, se não me engano, chegou a afirmar em um determinado momento do
depoimento dele que todas as secretarias tiveram corte – e quase defendendo a tese de que houve
um corte linear em função da queda da arrecadação, do aumento do endividamento...
Só que o Vereador Tarcísio citou um dado que contradiz isso, que é uma coisa que eu queria
entender, porque a Ordem Pública não é uma atribuição municipal. A Constituição não dá aos
municípios a atribuição de garantir a Ordem Pública. Em minha opinião, a Secretaria de Ordem
Pública não deveria existir, a Guarda Municipal está em desvio de função há muito tempo – a
repressão aos camelôs já é desvio de função. A Constituição da República é muito clara quando diz
que os municípios podem criar Guardas Municipais para cuidar do patrimônio municipal. Aí, mesmo
nessa crise toda, essa secretaria, que não corresponde a uma atribuição condicional, tem o seu
orçamento aumentado sistematicamente – e não foi pouco. Veja só, no primeiro ano do Prefeito
Eduardo Paes, o orçamento da Ordem Pública foi de R$ 107 milhões. Incluindo a Guarda Municipal, o
Município do Rio gastou R$ 93 milhões naquele ano, isso já corrigido pela inflação, IPCA – e a Ordem
Pública gastou R$ 107 milhões. No último ano da administração do Eduardo Paes, a Guarda Municipal
tinha subido de R$ 93 milhões para R$ 565 milhões. Eu duvido que alguma outra secretaria tenha
crescido tanto o orçamento como a de Ordem Pública.
No primeiro ano do Prefeito Crivella, ainda era orçamento votado pelo Eduardo Paes, mas esses
números de que eu estou tratando aqui são dos valores liquidados, então, o Prefeito poderia ter
liquidado menos. Ele cresce novamente. Último ano do Eduardo Paes, R$ 603 milhões; primeiro ano
do Crivella, R$ 620 milhões.
No ano passado, orçamento que foi enviado para esta Casa pelo Crivella, subiu mais R$ 8 milhões, foi
para R$ 628 milhões. Quero dizer, até agora, a Prefeitura Crivella está mantendo a tendência da
Prefeitura Eduardo Paes de aumentar os gastos com algo que não é atribuição municipal, enquanto
falta dinheiro para cumprir as atribuições municipais. Que decisão política é essa? A Prefeitura do Rio
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de Janeiro acredita que ela tem uma atribuição com a Ordem Pública? Ela acredita nisso? Vocês não
leram a Constituição? Eu posso ler aqui, eu tenho aqui os artigos. O senhor pode, por favor, me
esclarecer, onde é que isso está escrito na Constituição?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Posso. Leia o art. 144 da Carta Magna.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Quer que eu leia?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu tenho de cor, se o senhor quiser.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos...
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – De todos.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Olhe só, Senhor Secretário, a Constituição, a gente interpreta
assim: quando é direito do cidadão, a gente amplifica o texto constitucional. Quando é atribuição do
Poder Público, do servidor público, a gente restringe. É assim que se interpreta a Constituição. Então,
o servidor público só pode fazer o que é expresso em lei. Se o senhor ler o artigo todo... acho que o
senhor parou aqui:
“Artigo 144: A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.”
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A Guarda Municipal não está aqui.
“§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”
Não é atribuição de segurança pública, é de guarda patrimonial. Na verdade, vocês desviam a Guarda
Municipal de função, gastam dinheiro que devia estar sendo gasto pelo governo do Estado ou pela
União. O senhor não tem nem respeito, porque não vai nem me ouvir? O senhor vai me desrespeitar,
vai ficar falando, olhando para o lado enquanto eu estou falando?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – O senhor está fugindo...
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Não, eu não estou fugindo, não, senhor! Olhe só: o senhor tentou
argumentar aqui que “ah, caiu o orçamento para enchente porque caiu o orçamento da cidade”. Só
que na Ordem Pública, que não é atribuição municipal, o orçamento cresceu, não caiu! Aí, o senhor
está me questionando e dizendo: “É atribuição municipal”. Eu estou lendo a Constituição, que diz a
Guarda Municipal é patrimonial, para cuidar de bens e serviços do município. Não é para cuidar da
segurança pública. Não é atribuição municipal a segurança.
O art. 30 não estabelece a segurança pública como atribuição municipal. Quer dizer, vocês
inventaram isso. Continuam com o que o Eduardo Paes fez. Da mesma maneira que vocês votavam
com o Eduardo Paes para endividar a cidade, o grupo político do atual Prefeito votou junto com o
Eduardo Paes na hora de endividar a cidade nas legislaturas passadas. Eu votei contra esses
empréstimos! Porque ele chega aqui querendo colocar a responsabilidade no Eduardo Paes.
Até concordo que o Eduardo Paes tem responsabilidade por ter quebrado a cidade, mas os senhores
estavam juntos com ele, na base do governo. Depois o argumento é este: “caiu o orçamento, então
teve um corte linear”. Não teve! Essa atribuição não é do Município e cresceu. Por que a Prefeitura
decide retirar dinheiro da contenção de encostas, da contenção de enchentes e colocar mais dinheiro
na Guarda Municipal, mais dinheiro na Ordem Pública? Isso é uma decisão política. Quem tomou essa
decisão política? Foi o senhor, foi o Prefeito que tomou essa decisão? Porque não dá para
argumentar simplesmente: “ah, caiu o orçamento e a gente cortou de tudo”. Não cortou! Da Ordem
Pública, pelo menos, cresceu. Ainda tem mais, ainda tem os gastos com vigilância patrimonial. A
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Prefeitura, em vez de colocar a Guarda Municipal para cuidar do patrimônio, em vários locais é
terceirizada, a vigilância patrimonial que podia estar sendo exercida pela Guarda.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Secretário, a pergunta do Vereador Renato Cinco,
pois há um debate de fundo que senhor não precisa, se o senhor não quiser, que é o debate sobre
essa questão, mas que eu quero registrar que concordo com o Vereador Renato Cinco sobre as
funções municipais, mas a pergunta que diz respeito ao escopo aqui é se o senhor afirma que o
problema da queda da contenção de encostas e proteção às enchentes tem a ver com o orçamento,
porque é que outros orçamentos aumentaram de parâmetro?
Está aqui o dado, inclusive, do que é empenhado na Secretaria de Ordem Pública. Enquanto ele estava
lendo a função Ordem Pública, caso o senhor queira colocar, por exemplo, 2017, que é o ano mais
grave do orçamento, que subiu de R$ 541 milhões para R$ 589 milhões. Os números dele são acima
de R$ 600 milhões, porque é a função Ordem Pública que eu estou só na secretaria, mas de qualquer
forma, está crescendo.
Sobe para R$ 613 milhões, no ano passado, e este ano já está em R$ 529 milhões. Portanto, há uma
Secretaria e uma função que tem aumentado, apesar da crise que o senhor descreveu.
Quero ainda lhe fazer uma segunda pergunta: no seu entendimento, já que o senhor abriu o assunto
orçamento, queria lhe mostrar aqui os dados. Isso aqui é a arrecadação da Prefeitura. Como o senhor
disse, a arrecadação, em 2017, caiu, ou seja, R$ 26 bilhões, em 2015; R$ 28 bilhões, em 2016; volta ao
patamar de R$ 25 bilhões, em 2017; subindo, em 2018, para R$ 27 bilhões, portando, voltando aos
patamares de 2016.
Há, de fato, uma queda bastante grande em 2017, que é o primeiro ano. Uma queda de 11%. Por sua
vez, quando a gente olha nos programas de proteção às encostas, controle de enchentes, proteção
civil do cidadão, que está dentro da Ordem Pública, e manutenção do sistema de drenagem, os cortes
de grande vulto, neste último caso, 25%. Os cortes nessas áreas são sempre muito maiores do que a
queda do orçamento.
O senhor poderia explicar se isso aqui não lhe parece ou se isso aqui, na sua opinião, como Secretário
Especial do Gabinete do Prefeito, parece uma decisão política? Isso, também, não é a

A2-1431

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
discricionariedade do Prefeito? Ou seja, o Prefeito está decidindo que, diante do corte da crise
orçamentária, aqui na Ordem Pública, mesmo com o corte orçamentário, eu vou investir mais, porque
eu avalio que a cidade precisa mais de Ordem Pública do que de proteção a encostas e sistemas de
drenagem. Essa não é uma decisão política do senhor Prefeito? A Prefeitura, o senhor participou de
alguma reunião que avaliou esses dados em algum momento?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Senhor Presidente, a Prefeitura tem feito aportes
significativos para enfrentamento dessas questões relativas que o senhor defende com muito
galhardia, que é a revitalização das encostas etc. Eu tenho visto isso ser feito aportes, inclusive,
recursos extras para a Secretaria envolvida.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Este ano?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Este ano.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Ou 2017, 2018, não?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Este ano, certo?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em 2017, 2018, o corte se sustentava, porque ninguém tinha
morrido na enchente ainda, é isso? Em 2018, essa é uma pergunta, Senhor Secretário. Agora, tem
todo o clamor, porque morreram pessoas. Mas a questão é: proteção à encosta, a gente faz antes do
sinistro ocorrer. E a gente quer entender o que está acontecendo, porque a desculpa é a crise
orçamentária, porque que ela serve para proteção a encostas e não serve para Ordem Pública? Por
que a Ordem Pública cresce e contenção a encosta não? Isso é discricionário, não é? O senhor abriu o
assunto orçamento. Eu perguntei ontem à Secretaria de Fazenda sobre isso.
Embora os dados de 2019 continuem adicionando de que não há, de fato... depois das chuvas, há uma
série de contratos emergenciais, não vamos entrar neles, mas eu estou perguntando sobre, qual é o
elemento... o senhor não pode...eu pergunto: o orçamento está caindo para proteção a encostas,
controle de enchentes, proteção civil ao cidadão, manutenção do sistema de drenagem muito acima
do orçamento; ao contrário, a Ordem Pública cresceu mesmo com queda do orçamento, a pergunta é:
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isso não é discricionário do Prefeito? O senhor diz: “Ah, está aportando muito dinheiro.” Mas a
pergunta é: isso não é discricionário do Prefeito?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu penso que primeiro a gente tem que discernir o
quê é o orçamento, o quê é financeiro.
Primeira coisa. Há os contingenciamentos que são feitos e a realocação de recursos. Eu não vou aqui
detalhar, porque não tenho a expertise, não tenho o conhecimento. Confesso que não tenho. Mas é
evidente que não há que se fazer uma confusão entre orçamento e financeiro. É o quanto eu posso
lhe dizer agora. O que eu tenho presenciado são aportes significativos para o enfrentamento dessas
questões.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que o senhor apresentou foi um dado de queda de
arrecadação, para justificar uma situação de não aplicação de recursos em queda de encostas e
proteção a enchentes. Estou lhe mostrando, dizendo que os dados que o senhor apresenta não
chegam ao fundo das respostas que precisam ser dadas. O senhor diz: ‘”Olha, eu não tenho as
respostas”. Mas essa é uma pergunta legítima, não acha?
Uma pergunta: por que os cortes em enchentes e em encostas foram muito maiores do que a queda
da arrecadação, enquanto na Ordem Pública, que o Vereador Renato Cinco apresentou, o orçamento
cresce? Essa não é uma pergunta legítima, Senhor Secretário?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não diria que é legítima ou não. Não vou fazer
aqui juízo de valores às alegações de Vossa Excelência, seria, no mínimo, desrespeitoso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do ponto de vista do Gabinete do Prefeito, não é uma
pergunta que o Prefeito deveria fazer?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não me atreveria a tanto.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não seria uma reflexão que a Prefeitura deveria fazer?
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não sei se ela está fazendo. O senhor está
afirmando que não. Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou lhe perguntando se ele está fazendo?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Ah, bom. Agora, é uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas eu lhe perguntei antes: fizeram o balanço técnico?
Fizeram o balanço político? O senhor me disse: “Não teve nenhuma reunião”. Eu estou lhe
perguntando: o Gabinete do Prefeito está refletindo sobre isso? Quais são as razões? Se o senhor
disser não tem como explicar, é porque não refletiu sobre isso. Quais são as razões para os cortes
serem desse tamanho em relação a encostas e enchentes? E não ter corte na Ordem Pública? A
mesma pergunta que o Vereador Renato Cinco fez, e o senhor não deu respostas. Portanto, diante
disso, eu estou lhe perguntando: o senhor não acha que deveria estar refletindo sobre isso?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Primeiramente, eu quero registrar que eu fiquei até
um pouco em dúvida da utilidade do meu depoimento, porque, como lhe disse, nós temos secretários
alocados em cada setor, segundo suas competências.
Eu, por exemplo, não opino nas questões ligadas à Saúde – eu não tenho a mínima condição de
fazê-lo, como não faço na Educação. Agora, o que eu presencio, ali, na minha proximidade, é a
realização de recorrentes reuniões com os representantes dos diversos segmentos da Prefeitura
para avaliações – e com o Prefeito. Inclusive, no aspecto das despesas, nós temos reuniões quase
semanais com a Comissão que cuida da priorização dos pagamentos, que é a Comissão de
Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF), Vossa Excelência, obviamente, sabe do que se trata.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Ailton, com todo o respeito que devo ao senhor e
tenho, conheci Vossa Excelência na outra CPI, a dos Camarotes do Carnaval, encontro-lhe aqui
novamente, e já devo ter lhe encontrado em outra atividade aqui. Nós convidamos o Prefeito duas
vezes, e ele optou por não vir. Gostaríamos de ter convidado a Chefe do Gabinete do Prefeito, mas
fomos informados, apesar de o nome da senhora Margarett constar como Chefe de Gabinete do
Prefeito, na verdade, ela não é exatamente a Chefe de Gabinete. Deveria vir aqui o senhor, não ela,
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isso por si só já é complicado. Como o senhor é Secretário Especial, a gente pensou: então, temos que
chamar alguém que possa responder.
Eu comecei esta Audiência de hoje perguntando: o senhor tem como função, por meio do gabinete do
Prefeito, mesmo não ocupando a chefia de gabinete nessa situação estranha em que a Margarett não
pode responder pelo cargo para o qual foi nomeada, essa é mais uma questão estranha, nos causa
estranheza prestar assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos, administrativos e
políticos relacionados à Direção Superior da Administração Municipal.
Deste ponto de vista, estamos fazendo as perguntas ao senhor, e o senhor abriu o assunto de
orçamento, eu não tinha pergunta nenhuma sobre esse tema. Quando fui lhe informar que a CPI já
tinha discutido esse assunto do R$ 1,3 bilhão, o senhor quis dizer que a gente não tinha chegada a
uma conclusão. Portanto, desse ponto de vista, a gente abriu o assunto orçamento. Não fomos nós.
Agora, o senhor diz: “Não, não fizemos avaliação” ou “Não sou eu que faço avaliação”.
Ao fim e ao cabo, ninguém respondeu isso. A Secretaria de Fazenda nos disse: “Nós somos órgão
técnico, a decisão política é do Prefeito”. Eu queria fazer essa pergunta direta ao Crivella. Mas como
ele não quis vir, ele não era obrigado a vir, e lhe é dado o direito de não vir à CPI, estou fazendo à
assessoria mais próxima dele, para saber se há ou houve alguma reflexão naquele momento,
oriunda do Gabinete do Prefeito, se esse tipo de avaliação está sendo feita ou não?
Esclarecido, pelo menos informado, diante da sua resposta, passo a palavra à nobre Vereadora
Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Boa tarde a todos. Boa tarde, Secretário.
Eu, atenta, me surpreendi um pouco quando o senhor disse que não há prejuízo à população no que
toca a descontinuidade gerencial da administração. Ora, vimos, por exemplo, a Secretaria de
Urbanismo, que já mudou quatro vezes, a Seconserva... Já foi aqui discutido inúmeras vezes. Tudo
isso me surpreende.
Eu acho também, Secretário, quando o nobre Vereador Tarcísio perguntou se houve alguma reunião
e se o senhor teria participado, eu acho que, quando ocorrem situações, tragédias como as que
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ocorreram na nossa cidade, inclusive com mortes, acho até que deveria ter um gabinete permanente
de discussão e atenção para aquilo que está acontecendo na cidade, buscando soluções, discutindo,
debatendo onde erramos e como podemos melhorar essa situação e quais as medidas a serem
tomadas. Infelizmente, pelo que a gente percebe, não houve nada disso.
E acho também que, quando se trata de prevenção a enchentes, tem que ser prioridade, sim. Acho
que qualquer administração e até na nossa casa – o senhor falou nas mulheres, na participação das
mulheres – até na minha casa eu estabeleço prioridades. Na administração pública também tem que
ser assim. E prevenção a enchentes tem que ser prioridade. E a gente percebe que, apesar das
mortes, apesar de toda essa tragédia, não há prioridade nessa área.
Veja o senhor: o orçamento de 2020 em relação a 2019 terá uma redução de R$ 208 milhões, o que
é um absurdo, o que mostra que a Prefeitura não aprendeu absolutamente nada com as tragédias
que aconteceram na cidade. Isso me preocupa. Eu não estou lhe responsabilizando, absolutamente.
Mas entendo que, como conselheiro do Senhor Prefeito – e sei da sua proximidade com o Senhor
Prefeito – eu entendo que tem coisas, tem situações que realmente são imperdoáveis. E é
imperdoável que em 2020, diante de tudo que aconteceu na nossa cidade, nós ainda possamos
reduzir o orçamento em mais de R$ 200 milhões. Aí, agora, em cima da hora, a cidade está largada
mesmo, abandonada, uma buraqueira total, aí se anunciam R$ 400 milhões para tapar buracos na
cidade e para fazer asfalto. Sabe, é no mínimo até constrangedor! E é nossa obrigação, como
vereadores, fiscalizar, sim. A nossa função maior é fiscalizar o Executivo e é isso o que nós
procuramos fazer.
Então, eu confesso que estou surpresa com tudo isso, com as suas declarações, sabemos que o
Senhor Prefeito é muito independente, sabemos que as decisões são dele, que ele nomeia quem ele
bem entende, para aquilo que lhe interessa, mas deixando muito claro, também eu acho que deve
haver no mínimo respeito com o ser humano, com o servidor, com as pessoas que, de alguma forma,
trabalharam na gestão do prefeito e se propuseram a realizar um trabalho. Acho que respeito é bom.
E eu já ouvi isso aqui, não só na CPI, mas de pessoas ligadas à Prefeitura, algumas saíram, algumas
voltaram. Então, acho um absurdo que as pessoas não sejam comunicadas, que simplesmente
tomem conhecimento através do Diário Oficial. E muitas delas, como foi falado aqui, como o
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Secretário de Ordem Pública, por exemplo, que foi exonerado, pelo que ouvi, acompanhando hoje na
imprensa, e tomou conhecimento depois que já havia sido divulgado. Mas ele já foi convidado para
ocupar outra posição. E aí, foi perguntado se interessava a ele aquela posição que ele vai ocupar.
Então, é tudo muito esquisito nessa Prefeitura, me desculpe, Secretário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora, só para completar e abrir oportunidade para que
o depoente possa comentar, a gente estava aqui fazendo o interrogatório do Secretário da Casa Civil,
que também exerce um papel de coordenação na Prefeitura. E eu perguntava ao Secretário da Casa
Civil questões referentes à fala do Secretário de Conservação. Mal sabia eu e provavelmente mal
sabia ele, da coordenação, que o Secretário de Conservação estava sendo exonerado naquele
momento, durante a CPI. Porque, na verdade, eu não sei, inclusive, se o... Não! Porque saiu publicado
no Diário Oficial na hora que a gente estava conversando, não deu tempo de avaliar. Mas é curioso
que, ou o secretário da Casa Civil não sabia da exoneração que aconteceria naquela tarde, ou o
secretário da Casa Civil resolveu não informar isso à CPI quando a gente estava falando disso. Nas
duas coisas, as duas hipóteses são curiosas. Mas essa é só uma história. Senhor Ailton, se o senhor
quiser comentar aqui a fala da Vereadora Teresa Bergher, fique à vontade. Se quiser fazer um
comentário sobre isso antes que eu entre no ponto dos contratos emergenciais.
O SR. AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu gostaria, inicialmente, de agradecer as ponderações dela. Vou
levá-las ao Prefeito. Mais uma vez, vou dizer: a senhora me conhece um pouquinho, tivemos
oportunidade de trabalhar um pouco juntos. Eu sou muito pragmático na condução das minhas
coisas. Com relação à resposta que eu dei, o que me foi indagado foi qual era minha opinião.
Leonardo Boff tem uma descrição muito interessante para ponto de vista. Ponto de vista é a vista
partida de um ponto – cada um tem o seu. Eu respeito o da senhora, tenho o meu, e é isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá. Obviamente, tem uma questão de que a opinião
do senhor, como pessoa, e a opinião e a avaliação do senhor como assessor direto do Prefeito sobre
o que é feito e das reuniões de que o senhor participa e das decisões sobre as quais o senhor
também contribui para o senhor Prefeito.
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Podemos entrar no tema dos contratos emergenciais? Eu sei que o senhor mesmo disse que não
tem os pormenores dos detalhes. Mas, diante do acontecido, eu acho que a gente precisa entrar no
debate sobre isso para que a própria Prefeitura nos possa esclarecer o que ela entende dessa
situação dos contratos emergenciais, propriamente ditos. Tivéssemos nós mais uma semana de CPI –
não temos –, certamente nós teríamos que convocar novamente o Secretário Sebastião Bruno,
convocaríamos as empresas... Ele foi duas vezes. Já, já. Nossa CPI termina amanhã.
Por isso, inclusive, nossa urgência de ouvi-lo. E isso, inclusive... Um detalhe, só para que o senhor
saiba, nós fizemos a requisição do inteiro teor desses contratos – certamente a CPI presidida pelo
nobre Vereador Fernando William também o fez – mas só a obtivemos quando o Senhor Sebastião
Bruno veio aqui pela segunda vez, há 15 dias. E, por isso, inclusive, a questão de que a gente obteve,
apesar de ter feito esse pedido há muito mais tempo, demorou muito para que esses contratos, para
que esses processos administrativos chegassem a nossas mãos e aí a gente descobrisse o que foi
revelado pela imprensa ontem. Mas vamos chegar lá com calma.
Na audiência do dia 18 de setembro, o Senhor Sebastião Bruno, Secretário de Infraestrutura e
Habitação – na época ele ainda não era Conservação, então ele veio aqui 18 e 25, então a gente só
teve posse dos processos dia 25 – afirmou reiteradamente que descumpriu, de forma consciente, o
art. 26 da Lei Geral de Licitações. Vou transcrever para o senhor o artigo: “As dispensas previstas nos
parágrafos 2º. e 4º. do art. 17, e no inciso 3 e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8º. desta lei, deverão ser comunicadas, dentro de três dias, autoridade superior para
ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de cinco dias, como condição para a eficácia dos
atos.”
Então, notem, há uma série de dispensas que estão previstas numa série de outros itens da Lei de
Licitações, e essas dispensas deverão ser comunicadas em três dias à autoridade superior para
ratificação e publicação na imprensa oficial em cinco dias.
“Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade, ou de retardamento previsto nesse
artigo, será instruído no que couber, com os seguintes elementos: caracterização da situação
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emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública, que justifique a dispensa
quando for o caso, razão da escolha do fornecedor ou executante, justificativa do preço.”
Então... e o quatro: documento de aprovação dos projetos de pesquisa nos quais os bens serão
alocados. O processo de dispensa de inexigibilidade terá que ter isso. Vamos lá.
A publicidade dos atos, entretanto, só se concretizou, na maior parte dos casos, no final de julho.
Foram atos, neste caso, feitos em fevereiro. Portanto, no final de julho. Quando os contratos foram
efetivamente registrados no Diário Oficial. A despeito do dispositivo legal ser bastante explícito na
publicidade como condição básica para a eficácia do ato, gostaríamos de entender qual o
entendimento do Gabinete do Prefeito, do senhor Prefeito, a respeito desta matéria. Por que a
administração municipal demorou, em alguns casos, mais de quatro meses para dar publicidade aos
atos?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu já tinha mencionado para o senhor que nós
temos um órgão que delibera sobre a questão da prioridade dos gastos da CPFGF. E o que eu fui
informado é que isso estava com a CPFGF, foi encaminhada a documentação a tempo e faltou a
deliberação da CPFGF para fazer a celebração disso. Eu penso também, e aqui vai uma opinião, eu
não estou aqui expressando verdade sobre nenhuma afirmação, mas é uma impressão minha. Existe
uma figura no Direito Penal que é a questão da ausência da potencialidade lesiva. Se eu tenho chapas
de R$100,00 e imprimo essas cédulas em papel higiênico, o meio é tão ineficaz, tão impróprio, que só
um tolo seria enganado por esse artifício.
Então, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente está diante de uma situação em que há
uma exigência, inclusive de prazo etc., mas que ela é sanada a posteriori e disso não resulta prejuízo,
não há o que se falar em nulidade, ou descumprimento, etc., ou melhor, não há o que se falar,
inclusive, de responsabilidade sobre isso. Esses são os prazos ideais. Nós temos aí uma legislação
que talvez tenha que ser adequada no tempo e essa é uma questão que também pode ser levada em
consideração, essa legislação que o senhor cita é de 1993. E, evidentemente, que eu tenho certeza
que qualquer um de nós aqui, diante de um quadro de calamidade, estaria mais preocupado em
atendimento daquela situação de risco do que propriamente obedecer protocolos de prazo, etc.
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Então, tenho a dizer isso, o que foi informado, estou sabendo agora, não tinha conhecimento desse
descompasso entre a publicação e a tomada de decisão, mas o que me chega é que houve
necessidade, como em todos os casos, de haver a deliberação da CPFGF.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – A CPFGF delibera sobre a publicidade dos atos?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Não sobre a publicidade. Só a prioridade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas é sobre a publicidade que nós estamos discutindo.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Exato. E eu lhe respondi. O que me foi informado,
que a publicidade veio a destempo por razão que houve uma necessidade de deliberação anterior
pela CPFGF.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a CPFGF tinha necessidade de deliberar sobre o quê,
nesse caso?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Sobre a priorização do gasto, da despesa.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas sem a priorização do gasto não podia ter sido dada a
publicidade?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Não, porque eu não vou publicar uma despesa que
não foi realizada.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas não é a despesa, é a dispensa de licitação.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Que seja, mas eu só posso fazer isso se for...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos chegar lá.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Veja bem. Tem uma dispensa, mas a dispensa
corresponde a uma... Veja bem. Eu vou ter uma dispensa e eu tenho que aportar recurso de imediato.
É assim que funciona a emergencial. Então, é isso: eu tenho que fazer frente a uma despesa, e isso
tem que ser autorizado antes. Eu não vou fazer publicidade de um ato que não se concretizou.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – É como eu compreendo, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas quando deu publicidade o ato já tinha sido feito. Vamos
lá.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – É como eu disse.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Na Audiência, na mesma audiência, do dia 18 de setembro, o
senhor Sebastião Bruno, Secretário de Infraestrutura e Habitação, afirmou ainda que o senhor
Prefeito Marcelo Crivella participou da decisão de abertura dos emergenciais sem a devida
publicidade.
Vou transcrever a ata daquela reunião. Eu, perguntando ao Secretário: “O que a gente está discutindo,
inclusive a Vereadora Rosa Fernandes fez a pergunta, dizendo ‘Cinco a oito dias é impossível’. ‘Qual é
o prazo?’”, perguntei para ele. “‘Nós estamos falando” – ainda sou eu falando aqui – “nós estamos
falando agora de uma obra dessa onde teve o acidente que aconteceu em 29 de abril e o contrato e,
provavelmente, também a ART, foi assinada em 29 de julho” – portanto era uma obra que em 29 de
abril já teve, uma obra que iniciou em março, em 29 de abril teve um acidente, e a ART e o contrato
só foi em 29 de julho. “Só que em abril ela já tinha um mês e, portanto, (quando o contrato foi
assinado) já tinha quatro meses”.
O Sebastião Bruno responde: “Então, vamos lá. Repetindo, para gente deixar as coisas bem claras,
bem definidas. Esses emergenciais são obras não programadas, não havia no orçamento da
Prefeitura. A Prefeitura vive uma restrição orçamentária e financeira. Não havia possibilidade,
naquele momento, não havia como descontingenciar orçamento, liberar, porque nós não tínhamos
financeiro. Naquele momento, num colegiado em que o Prefeito coordenou as decisões, nós
assumimos a responsabilidade de entrar para atender esses emergenciais, mesmo que ainda não
tivéssemos garantia de poder assinar os contratos a tempo, em função da questão da restrição
orçamentária e financeira. Essa é toda questão”.
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Eu retorno a pergunta: “Coordenada pelo Prefeito, a adesão, portanto, é do Prefeito?”. Sebastião
Bruno responde: “A adesão é minha e do Prefeito, é de todos, de todo o colegiado, do secretário de
Conservação, do secretário de Fazenda, da Casa Civil...”. Não disse o senhor, mas estava aqui falando
de todos. Aí, pergunto: “Mas, é coordenada pelo Prefeito?”. O senhor secretário Sebastião Bruno:
“Claro. O Prefeito é o chefe de todos nós. É óbvio”. O senhor confirma a participação e coordenação do
senhor prefeito nessa reunião? O senhor saberia dizer quando essa reunião foi realizada?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Como o senhor já antecipou, não tenho o costume...
Já participei de uma ou duas, lógico. Mas, não tenho na minha agenda o comparecimento a essas
reuniões, porque são reuniões assim...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – CPFGF.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - É dela a escala. Por exemplo, o senhor é secretário
de Cultura. O senhor vai lá defender a necessidade da liberação daquele recurso, a realização daquela
despesa. Então, quem participa, geralmente e diretamente, são aqueles ordenadores de despesa, o
que não é o meu caso.
Então, respondo que não participei dessa reunião.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, na assessoria do Prefeito, não o faz.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Não, porque...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Como um assessor imediato, não é praxe participar da
CPFGF?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Preferia que o senhor não confundisse “imediato”
com “exclusivo”, porque ele tem assessoria de todo o corpo de secretários, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Isso, claro. Mas, se o senhor não é o assessor exclusivo do
Prefeito, a sua primeira função é assessorar o Prefeito. O senhor não é o único assessor, mas a sua
função primeira, na ordem dali, é assessorar o Prefeito.
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Nos limites da pertinência temática que domino.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, mas o gabinete do Prefeito... Esse é o problema. É da
Margarete?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Não, não é da Margarete.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não, ok.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Outra coisa que quero esclarecer é que se está
fazendo um cavalo de batalha para uma situação...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Aqui: “Prestar assessoramento imediato ao Prefeito em
assuntos técnicos, administrativos e políticos relacionados à direção superior da administração
municipal”. E o terceiro: “Executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas
do Prefeito”. É isso que estou perguntando. Mas, pode esclarece o que o senhor quiser.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Outra coisa que devo esclarecer, porque está-se
criando um fetiche em torno disso. Não trabalho a dois quilômetros da Margarete. Trabalhamos em
salas contíguas. Trocamos ideias a todo momento, conversamos a todo momento. Ela me faz
indagações. Ela é uma profissional que tem muitos anos de serviços públicos, perto aí dos 40 anos.
Mas, a despeito disso, trabalhamos juntos em Brasília, e ela sempre teve muita confiança nos meus
aconselhamentos. Se os senhores forem verificar toda a documentação que diz respeito à chefe de
gabinete, é subscrita por ela. Confesso que, muitas vezes, com a minha orientação. Mas, não há uma
confusão de funções.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor tem conhecimento de que o prazo legal de 180 dias
para as obras iniciadas em fevereiro... O senhor tem conhecimento de que o prazo para esses
contratos emergenciais é de 180 dias, certo? Para terminar as obras.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - A gente tem que se afastar um pouco da visão
“principista”, porque vou aqui avançar... Permita-me a ousadia de avançar numa seara que não é
minha. Você pegar uma encosta, você pegar um prédio... Você pode dimensionar: “Vou levar tantos
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dias para levantar alvenaria, para fazer coluna...”. Acho que todos nós temos um pouquinho de
expertise nisso. Agora, quando você pega um encosta que você não identifica, não visualiza o que
está lá dentro, e você não sabe quanto você vai gastar de cabo, quanto vai gastar disso ou daquilo,
você dizer taxativamente que ele tem seis meses para encerrar uma obra, é uma temeridade, ao meu
sentir. Estou aqui somente fazendo uma especulação. Volto a dizer que não é a minha seara de
expertise. Mas, acho que é uma especulação bastante pragmática e razoável. O senhor olha para uma
encosta... Eu, por exemplo, não sei dizer o que tem lá dentro, seis, dez, doze metros depois. Então,
isso de “são seis meses para realizar a obra”. Sim. O que vou encontrar lá?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O emergencial?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Se for mais de 180 dias, é preciso fazer um processo de
licitação.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, do ponto de vista da lei, é isso que está colocado.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA - Sim. Até aí, não há problema. Só estou falando que é
uma dificuldade muito grande fazer uma previsão desse tipo quando é uma obra com a peculiaridade
de uma encosta.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, vamos lá. A gente teve, então, só no dia 25, final de
setembro, acesso aos processos administrativos – tenho, inclusive, o número deles aqui depois se o
senhor quiser anotar – referentes às obras emergenciais iniciadas, em razão das chuvas de fevereiro.
No dia 11 de fevereiro, portanto cinco dias após as chuvas intensas, o senhor Ernesto Ferreira Mejido,
atual presidente da Geo-Rio, então diretor de obras, encaminhou à presidência da Geo-Rio uma série
de processos, apresentando a escolha das empresas que executariam os serviços emergenciais, bem
como a estimativa de valor para cada uma das 18 obras a que tivemos acesso. Com exceção de três
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processos, todos apresentam o despacho do senhor Secretário Sebastião Bruno, com o dizer
“autorizo”, datados de 12 de fevereiro de 2019, portanto, seis dias após as chuvas.
Eu quero explicar isso: quando a gente teve o processo administrativo, a gente percebe que todos
eles estão devidamente instruídos com as propostas comerciais datadas ainda do início de fevereiro
e com o “autorizo” do senhor Sebastião Bruno, neste caso.
Todos os valores autorizados se concretizaram na forma de contrato, e as premissas do art. 26,
aquele que eu li antes, estavam sendo cumpridas. Os processos apresentavam a justificação de
situação calamitosa, razão da escolha do fornecedor e justificativa do valor. Em outras palavras,
segundo os processos administrativos encaminhados a esta CPI, no dia 12 de fevereiro, a prefeitura já
havia escolhido as empresas e já sabia os valores de todas as obras, bem como teria plena condição
de dar publicidade na forma que trata a Lei 8.666/1993.
Não foi essa a resposta do Secretário Sebastião Bruno ao ser perguntado; eu perguntava a ele: “mas,
se não dá pra fazer em cinco dias, não dá para fazer em oito dias? Qual é a estimativa? A ordem de
grandeza, um mês, uma semana?”. A resposta dele é: “não demora meses, mas não demora uma
semana. Por quê? Enquanto a gente está fazendo esse levantamento, orçamento e tudo, você tem a
Comlurb, você tem esses contratos de intervenção urgente e pontual que vão ali limpando, dando
condição para que a gente possa identificar, de fato, que tipo de obra vai fazer, para que se possa
fazer orçamento. Na lei, nós somos obrigados, em até cinco dias, a caracterizar isso tudo. Volto a
afirmar, é muito difícil atender, porque você em cinco dias não consegue isso tudo. É humanamente
impossível”.
O problema é que nós temos um processo de 12 de fevereiro, vários processos, com todas as
informações que o secretário dizia que era impossível informar em 12 de fevereiro. Diante disso, por
que a prefeitura não deu a publicidade adequada à dispensa de licitação? Porque, note, a gente não
está falando sobre publicidade do contrato que vai ser assinado depois, quando for liberado, mas a lei
exige a publicidade da dispensa de licitação para que nós possamos fazer aquilo que a Vereadora
Teresa Bergher acabava de falar, a fiscalização.

A2-1445

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
A pergunta, inclusive, que a gente precisa saber é: se os processos com “autorizo” do Sebastião Bruno
de 12 de fevereiro forem verdadeiros, o Sebastião Bruno mentiu a essa CPI, porque ele tinha as
informações. Se, por acaso, esses ofícios não forem de 12 de fevereiro, e, portanto, em 12 de fevereiro
ele não tinha essas informações, por que o processo foi feito depois com data retroativa? A pergunta:
essas ações são de conhecimento do gabinete do Prefeito? O senhor Prefeito autorizou, assentiu, que
o secretário não desse a devida transparência aos contratos? Há uma orientação à prefeitura para
que a publicidade da dispensa de licitação não seja dada enquanto não haja o contrato assinado,
apesar da lei falar da publicidade da dispensa da licitação?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não sei lhe informar a respeito. Eu não tenho
dados para dar uma resposta objetiva. Posso aqui intuir algumas possibilidades, mas não vou fazê-lo
agora, porque não teria objetividade nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Depois, se o senhor quiser, porque o processo que eu tinha
aqui tem as informações que eu dizia para o senhor que eram necessárias, mas não está aqui na
parte do processo que está o “autorizo”. Depois eu posso lhe encaminhar a cópia para comprovar a
afirmação que eu acabei de fazer.
Chegamos, então, a esse ponto sobre, também, a questão das coincidências inúmeras nas propostas,
que o senhor já antecipou em alguns momentos. Queria falar primeiro da questão de preços,
combinação de preços, que é algo que a imprensa não noticiou na reportagem de ontem.
Encontramos indícios de uma possível formação de cartel a partir, também, da combinação de
preços da elaboração das propostas comerciais. Em todos os casos, são sempre três empresas
chamadas a apresentar suas ofertas de preço, e as empresas são escolhidas em função do maior
desconto oferecido.
O senhor Sebastião Bruno confirmava isso. Tendo um contrato emergencial, a prefeitura faz contato
com as empresas e chama três empresas que normalmente já trabalham com a prefeitura. No
entanto, os percentuais de desconto são, em geral, irrisórios, inferiores a 0,5%, e a diferença entre as
propostas vencedora e as perdedoras é mínima. Em um caso, o mesmo grupo de empresas é
chamado a apresentar propostas para quatro obras diferentes. Em todos os casos, o mesmo
comportamento se repete: a vencedora apresenta 0,2% de desconto; uma das perdedoras apresenta
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0% de desconto – diz que só pode fazer a obra pelo valor que a Prefeitura ofereceu – e a outra,
valores entre 0,05%, que não é nem meio por cento, é 0,05%, e 0,1%. Esse comportamento se
repete em pelo menos outros dois grupos de empresas.
Então, em quatro obras, o comportamento é esse. Depois, em outros grupos de empresa, o
comportamento se repete. Os ofícios das empresas com propostas de desconto em geral são
idênticos, apresentam o mesmo texto escrito, na mesma ordem e com os mesmos erros.
Em um caso estapafúrdio, os três ofícios enviados por três empresas diferentes apresentam o
mesmo erro material. Todos endereçam os ofícios ao cuidado de Herben com “n”, em vez de Herbem
com “m”, no caso, ao então Presidente da Geo-Rio. As obras já contratadas somaram um total de R$
47 milhões.
O senhor prefeito tem conhecimento desses fatos? O senhor prefeito participou das escolhas das
empresas? Isso não é indício suficiente para que se segurasse um pouco o processo para verificar a
possibilidade de combinação de preços?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu confesso que tomo conhecimento desses fatos
agora, através do discurso de Vossa Excelência, e vou verificar o que aconteceu lá.
O senhor me permite um minuto?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De quem é a responsabilidade? Sim, pode, claro.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Então, o que eu posso afirmar aqui é o que eu já
sabia, é que essas contratações observam os parâmetros fixados no Sistema de Custos de Obras da
Prefeitura, o SCO, que é um sistema que foi instituído desde muito tempo. Já está em funcionamento
na Prefeitura há muito tempo, só não foi observado na renovação daquele apêndice que foi feito lá
na Linha Amarela e que Vossas Excelências estão investigando também. Mas o sistema de custos
fornece dados sobre custo unitário de todo e qualquer pormenor para uma obra. Esse sistema não é
nem feito pela Prefeitura. Esses dados são coletados pela Fundação Getulio Vargas, que faz a
atualização trimestral.
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O que eu posso afiançar, do que eu ouvi agora da assessoria, é que esses contratos observaram a
tabela do SCO. Não sei do conhecimento, ou não, do prefeito a respeito disso, se isso foi levado em
consideração. A mim chega essa informação agora. Eu gostaria depois de apurar isso mais amiúde,
porque deve ter uma explicação. Confio plenamente no trabalho do secretário que está à frente da
Secretaria, não só pela sua competência, mas pela sua longa experiência na Prefeitura – e imaculada,
até hoje. Nada chegou que o desabone, então não vou fazer isso de forma açodada, leviana porque,
primeiro, eu vou verificar do que se trata.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Em tese, Senhor Secretario – eu sou professor de História e
preciso entender como é que funciona – em tese, como é que funcionaria essa história? Tem uma
obra emergencial, não dá tempo de esperar o prazo da Lei de Licitações, vai se fazer um contrato
emergencial. A Prefeitura pega empresas que já tem contato com a Prefeitura, liga para essas
empresas e aí a Prefeitura passa para elas: “Olha, eu preciso, nesta obra aqui, na altura aqui desta rua
lá em Barra de Guaratiba, eu preciso dessa obra que é composta por essa situação aqui”. Eu tenho
um valor estimado para essa obra de tanto. Por mais que depois isso possa haver diferenças, há uma
necessidade de uma estimativa de valor. E aí essas três empresas, de posse dessas informações,
estudam e verificam se elas podem fazer por aquele preço ou se elas podem oferecer algo com
preço menor, não é isso? Isso é a lógica. Se o senhor puder responder...
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Me parece que sim. Eu não estou muito
familiarizado com esse proceder lá na Secretaria, mas creio que seja esse o processo. De qualquer
sorte, dado o fato, isso veio agora ser noticiado, e, obviamente, a gente vai ter que apurar do que se
trata, fazer uma apuração maior.
Como eu disse, não quero aqui fazer nenhum comentário leviano. Reitero minha plena confiança no
secretário, mas, obviamente, há uma necessidade de se apurar isso, até para dar uma resposta, se
for o caso, justificando, explicando o que se passou. Eu não tenho, nesse instante, elementos
suficientes para dar uma resposta objetiva a você.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o que nós esperaríamos, do ponto de vista da
administração pública, é que as três empresas, mesmo nesses casos, estivessem concorrendo entre
si para oferecer ou uma técnica melhor, ou melhores condições de... O problema é que é sempre o
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preço, mas não era para ser necessariamente o preço, não é? Deveriam ter outros critérios. Em todos
os casos dos 18 processos – dos 38 que nós conseguimos –, todos eles foram preço, e um único caso
chegou a 1% de diferença. Todos os outros têm menos de 1% de diferença. Todos! Todos! Todos!
Todos! Eu fiquei muito impressionado. Está aqui, inclusive, caso o senhor queira levar a lista dos
contratos com cada um dos descontos.
Portanto, isso é, em nossa opinião, na minha opinião, como presidente dessa CPI – estamos tentando
entender –, por isso, é a última chance da Prefeitura, aqui, antes que possamos dizer que, no nosso
entendimento, esse tipo de coincidência de preços é um indício forte de combinação de preços.
Porque, inclusive, há um revezamento entre elas – há hora em que uma ganha, há hora em que a
outra ganha. Parece-me, claramente, que uma ligou para a outra e disse assim: “Olha, nessa obra
aqui, eu vou oferecer meio. Você não oferece mais do que meio, não”. Isso é burlar o princípio da
concorrência entre elas.
Nesse caso, também junto com essa estória dos preços, há a estória dos erros materiais, ou seja,
errar o nome do presidente da Geo-Rio; errar o nome da Geo-Rio; errar a ordem dos números, as
vírgulas, os erros de concordância. O senhor não acha que, nesse caso, isso era indício suficiente para
que um funcionário dizer: “Opa, tem um indício de cartel! Precisamos ter um pouco mais de cuidado
antes de tocar o processo para diante?”.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não emito juízo sobre questões que eu não
avalio. Isso é uma coisa que...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor iniciou o papo falando sobre essa estória, que era a
imprensa. Eu queria saber o que o senhor ia falar.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – O senhor já me refrescou a memória várias vezes.
Estou ciente disso. E eu estou lhe dizendo que não vou emitir juízos sobre um assunto sobre o qual
eu não me aprofundei. Eu, na minha curta experiência como advogado, não dou parecer sobre
processo que não avalio. Esse assunto está sendo trazido a público. Maior detalhamento estou tendo
agora com Vossa Excelência.
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Agradeço essa alerta que Vossa Excelência emite. Concordo plenamente com a Vereadora. Sempre
fui de opinião de que, mais do que sanha de produção legislativa, o papel maior do Legislativo é
mesmo esse que vocês estão fazendo, com muita galhardia, com muito empenho. O professor
Tarcísio tem feito um trabalho incansável, embora seja meio uma maratona. De qualquer sorte, eu
compreendo profundamente e respeito o desempenho, o trabalho de Vossa Excelência.
Mas, voltando aqui à questão em si, vou precisar me assenhorar melhor desses detalhes, e não vou,
aqui, me antecipar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Uma das funções do Gabinete do Prefeito é, também, essa
parte de assessorar na função correicional, é função. Não estou dizendo se há ou se não há, mas, em
tese, e, a partir dessa situação, diante de indícios de cartel e combinação de preços, o funcionário
público, se ele os constatar, ele precisa alertar o seu superior imediato? Ele precisa parar o processo?
Se o senhor puder responder no microfone, agradeço.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – É. Isso é um procedimento padrão. Mais do que isso,
tomando conhecimento, se nós temos um decreto que estabelece esse ritual na Prefeitura, coisa já
de muitos anos atrás, até mesmo um chefe de setor pode instaurar uma sindicância. É uma questão
que é colocada bem mesmo ao alcance de qualquer servidor.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Nesse caso, não é nem instauração de sindicância. Eu digo: o
funcionário responsável por dar prosseguimento ao processo de contratação das obras, se ele se vê
diante de algum indício, ele precisa parar; é obrigação desse funcionário.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Sim. Sim. Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque a sindicância é posterior. Se, posteriormente, for
indicado que não se tomou cuidado, abre-se a sindicância. Mas eu digo no momento da contratação.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Falei “sindicância”, grosso modo, mas existem
outros procedimentos mais sumários, investigações mais sumárias, com prescrição mesmo na rotina
da Prefeitura. Há um decreto, se não me engano é o de número 2477, que disciplina essa tramitação
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dos procedimentos administrativos, muitas vezes em contrariedade com leis mais novas – mas isso é
outra questão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu só queria aqui, para que o senhor possa, também,
transmitir ao senhor prefeito, para que possamos normalizar a situação, inclusive porque essa
situação segue sendo investigada por uma outra CPI aqui na Casa, nós estamos falando de processos
que não tiveram a devida publicidade da dispensa de licitação. Apenas meses e meses depois a
publicidade foi dada, dificultando, portanto, o acesso à fiscalização deles. Descobrimos que, pelos
processos, apesar da falta de publicidade ser muitas vezes justificada porque era impossível cumprir
os prazos – as informações estavam todas disponíveis já na semana seguinte às obras serem
necessárias. As obras começaram; Portanto, os elementos da publicidade, da dispensa, estavam
disponíveis – mas eles não foram tornados públicos.
Terceiro, nós tivemos dificuldade de acesso, a Secretaria demorou a encaminhar, para esta CPI, os
processos com inteiro teor – encaminhou apenas 18 deles. Nós tivemos, inclusive, dificuldade de
acesso, de saber o número dos processos. Então, há processo com falta de publicidade, apesar de
terem os dados necessários para a publicidade. E aí, quando temos acesso, a gente percebe
elementos materiais na construção dos ofícios, que demonstram que eles tenham a mesma origem.
Por fim, chegamos à situação de cotações com fortes indícios de preços combinados. Essa sequência
de cinco elementos: falta de publicidade; dificuldade de acesso; saber que os elementos estavam lá
para publicidade, mas não foram dados; os elementos materiais das propostas; os preços
combinados; e o fato de o senhor, mesmo não sendo o responsável, de que os processos não
passaram pelo Gabinete do Prefeito – eles não contêm a sua assinatura, e o senhor não traz
nenhuma informação que possa explicar esses cinco passos.
São fortíssimos os indícios, em nossa opinião, que exigem que não só haja outra CPI nesta Casa, mas
que siga com a investigação. Agora, com esses elementos, vão passar todas as informações para a
outra CPI –, mas, também, o elemento de que vamos pedir ao Ministério Público o segmento de um
inquérito sobre este processo, porque é muito grave.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Muito grave, eu acho que tem que ser passado,
imediatamente, ao Ministério Público.Talvez, Presidente, para o Tribunal de Contas. Eu acho que é
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importantíssimo, também, que o Tribunal de Contas possa fazer essa investigação, porque ela é
muito grave. Eu acho que o que está sendo colocado é realmente muito grave.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu endosso a sua preocupação e chamo a atenção
pelo seguinte: é humanamente impossível, e eu acho que é perceptível a todos, uma cidade complexa
como a nossa se pretender que o Prefeito seja onipresente e onisciente. Não há condições.
Você delega competências aos secretários, eles têm autonomia na sua atuação. Confesso, também,
que saio daqui um pouco preocupado com relação a essas questões, mas torno a dizer, a meu sentir,
elas terão explicações. Eu vou buscá-las. Acho importante isso, até porque temos que trazer
transparência para esse processo. Nós temos tentado fazer isso tanto quanto possível. Como eu
disse, a própria assessoria do Vereador Tarcísio Motta teve livre acesso a todas as reuniões que
foram feitas no COR, no trato desse tema. Então, ele está familiarizado, obteve essas informações até
em caráter privilegiado. Então, tanto quanto possível, do meu ponto de vista, lá do meu observatório,
as coisas estão ocorrendo com muita transparência – sem possibilidade de haver qualquer tipo de
problema. Agora, é trazido um dado novo. É um dado que tem relevância – creio que tem. Ele vai ser
objeto de uma verificação. Eu creio que essas explicações virão e essas explicações chegarão a
Vossas Excelências. E nós, se for o caso, vamos dar resposta a elas, publicamente, nos meios que nos
cabem.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas, Senhor Secretário Ailton, apesar do fato novo ser a
comprovação de elementos materiais que podem indicar o cartel, este assunto de contratos
emergenciais não é novo. A denúncia saiu pela imprensa, na primeira vez, em agosto – no início de
agosto. Houve aquele momento em que a CPI, inclusive, é instalada aqui e há aquele mal estar entre
o Secretário Sebastião Bruno e o ex-chefe da Casa Civil, o nobre Vereador Paulo Messina. A Prefeitura
não apurou nada depois disso? Porque a resposta, até então, do Secretário Sebastião Bruno e da
Prefeitura, institucionalmente, é: “Não, isso é coisa do Vereador Messina querendo retaliar”; ou “Isso
não é... Não há nada de irregular”. A Prefeitura não procedeu a nenhum tipo de apuração desde
agosto até aqui, ou seja, sobre os contratos que eram tidos como fantasmas, que foram denunciados
como contratos fantasmas?
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Com relação a esses eventos anteriores, que o
senhor se reporta, a informação que tenho é que foram regularizados junto à Geo-Rio – o secretário
buscou a Geo-Rio para regularizar.
Em relação a esses fatos que o senhor me trouxe hoje, obviamente serão objeto de uma verificação
mais apurada na Prefeitura. Como disse, eu fui surpreendido com essas informações.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas o que foi regularizado pela Geo-Rio, que eu não entendi?
Só para eu esclarecer, para que eu possa entender o que foi supostamente regularizado ou não. Nós
temos dois problemas e, na verdade, eles estão relacionados, mas a gente só descobriu a segunda
parte do problema agora. O primeiro deles é a publicidade dos atos, os contratos foram ou não
fantasmas? O Secretário Sebastião Bruno aqui sentou, passamos horas, nem consegui fazer todas as
perguntas – por isso ele teve que vir uma segunda vez, tentando dizer para nós que os contratos não
eram fantasma. Por exemplo, ele dizia: “Nós demos publicidade aos contratos na hora do decreto de
calamidade”. A gente até agora não achou decreto de calamidade falando das obras – o decreto de
calamidade fala da calamidade, e não fala das obras. O Secretário disse assim: “Não, nós demos
publicidade através de decreto de calamidade”. Nada!
Segundo: “Ah, nós só podíamos dar publicidade depois que os contratos estavam assinados”. Eu estou
lhe dizendo que a nossa interpretação da Lei de Licitações, dos contratos emergenciais, é de que a
dispensa prevista é que tem um prazo para se dar publicidade e não o contrato – porque, de fato, o
contrato requer uma série de outras coisas.
O senhor disse aqui “Não, mas para publicar a dispensa, eu tenho que ter o orçamento”. Aí, nós temos
um problema grave, pois a Prefeitura está admitindo que descumpriu a lei. O Secretário diz: “Ah, é
porque eu não tinha as informações”. Aí, a gente vê nos processos que as informações estavam
disponíveis. Portanto, a ausência de dinheiro não pode ser justificativa para não dar publicidade, ou
seja, já é um descumprimento da lei.
Então, a primeira questão é a publicidade, esse é o primeiro ponto. Eu queria entender se é isso que
os senhores avaliam, se é isso que já está resolvido nesse contrato com a Geo-Rio.
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O segundo ponto é o indício de cartel. Esse, sem dúvida alguma, tem uma novidade, pois a nossa CPI
só recebeu os processos há 10,15 dias. É novidade, porque também foi novidade para a gente e o pior:
é novidade que os contratos não foram tornados públicos... É novidade, porque não teve publicidade e
ainda teve um problema quando a Prefeitura, que já sabia, defendeu o secretário ao dizer: “Não tem
nenhuma irregularidade”. A Prefeitura não apurou nada, porque deveria ter apurado, percebido
indícios de cartel e ter feito algo a respeito. Por isso, eu estou perguntando: a Prefeitura não fez
nenhum tipo de apuração diante das denúncias de que os contratos eram fantasma? Não procedeu a
algum tipo de olhar maior sobre isso?
Eu tenho aqui, inclusive, as obras, todas as empresas – Erwil, inclusive a Erwil está em todas, isso é
um negócio impressionante. Vários contratos aqui eu só tenho, porque me foram dados há 15 dias e,
em 15 dias, cheguei a essas conclusões. A Prefeitura tem esses contratos desde 12 de fevereiro. A
prefeitura não procedeu a nenhum tipo de levantamento nesse período?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Claro. A informação que recebi é que houve a
publicação a posteriori, mas houve a publicação. Então, não há contrato fantasma. Eu não vou
requentar a tese de que... Eu compreendo que, se você tem um fato, deixou de observar o prazo, mas
disso não redunda prejuízo...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas agora que a gente descobre que há cartel, pode ter dado
prejuízo, não é, Secretário Ailton?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – O Senhor está falando de fato novo, não é? A gente
não pode confundir o passado com o futuro, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a falta de publicidade... O fato é novo para mim, que só
peguei o processo agora. Para a Prefeitura, o fato não é novo, Sebastião Bruno deu o “ok” em
processos de escolha de empresas que tinham recorrentes indícios de cartel. Para mim, o fato é
novo. Para o senhor, o fato é novo, mas está dizendo, portanto, que o Sebastião Bruno escondeu
esses fatos do resto da Prefeitura?
Portanto, ele tinha conhecimento dos fatos, pois assinou. Ele pode não ter considerado esses fatos
indícios suficientes para a formação de cartel – eu estou querendo dar o benefício da dúvida e acho
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que ele precisa esclarecer os preços de 0,2%. Isso é comum? Dessa forma, isso não seria indício de
preços combinados? Então, o que eu estou tentando dizer é: o fato é novo para quem? Para mim, ele
é novo há 15 dias, quando a gente obteve o processo; ele não é novo para o Secretário Sebastião
Bruno. Quando o senhor diz que é novo para o senhor, eu quero entender. A minha pergunta é: diante
daquela outra denúncia, a Prefeitura não fez nenhum tipo de apuração?
Eu estava aqui pegando, porque a primeira menção aos contratos é de 29 de julho, que é quando se
começa a designar servidores para fiscalizar uma das obras. Está vendo? Em 29 de julho. Nós
estamos falando de obras que se iniciaram em fevereiro e março. Nós temos aqui três processos dos
quais nós ainda não encontramos referência no Diário Oficial, Secretário. O nosso gabinete não
encontrou três. Só que é assim: são 17 ou 18 contratos e vários indícios sobre todos que a gente
achou. E tem três que a gente nem achou no Diário Oficial. E olha que nós estamos procurando,
garimpando...
A Prefeitura, aqui nessas outras menções ao Diário Oficial, se o senhor quiser pode levar essas
páginas todas... Isso significa, por exemplo: sabe 29 de julho? Lembra que eu perguntei sobre 180
dias? Em 29 de julho faltavam sete dias para o final do prazo para as obras se encerrarem. A
publicidade foi dada uma semana antes do prazo para a obra acabar – uma obra de 180 dias! O que
eu estou dizendo é grave, Secretário. É grave!
Se a Prefeitura acha que isso resolveu o problema, no nosso entendimento, descumpriu a lei; não deu
publicidade, não deu transparência, a gente teve dificuldade de acesso e continua com dificuldade de
acesso. Tem processo que a gente não conseguiu achar no Diário Oficial. Aí, quando a gente tem
acesso, a gente vê que tem indício material de cartel. Quando a gente olha o preço, vê que são
combinados. Será que é por isso que não foi dada publicidade?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não costumo fazer juízos antecipados antes de
fazer uma apuração ou afirmar categoricamente o que isso representa. Se fosse eu falando, eu diria
que é uma coisa temerária. Eu não faria isso. Respeito o juízo de Vossa Excelência, mas isso,
obviamente, vai ser apurado, vai ser explicado. Temos a necessidade de explicar isso, quer seja nesta
sede ou em outra. Nós sabemos que esse material vai ser remetido ao Ministério Público. Isso foi
uma inovação legislativa na lei que trata das CPIs, o art. 6-A. Então, tenho conhecimento do que isso
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alcança e tanto quanto possível nos interessa antecipar os esclarecimentos. Mas eu, nesse instante,
para prover ou fazer juízo de valor, não tenho elementos bastantes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas a Prefeitura, pelo menos, com sua participação, não fez
porque... O senhor não participou de nenhuma reunião em que a Prefeitura tenha avaliado essa
situação desses contratos?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Mais uma vez, não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Tá. Só para que a gente possa fechar: a publicidade, o senhor
respondeu até consultando o assessor que a publicidade não tinha sido dada porque o CPFGF não
havia liberado. Portanto, a reunião do CPFGF que liberou, segundo o Sebastião Bruno, contou com a
presença do Senhor Prefeito. Era normal que o Senhor Prefeito participasse das reuniões do CPFGF
ou ele participa de todas?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Ele tem participado praticamente de todas. Eu
tenho percebido que ele tem o ânimo de estar presente, considera isso um momento muito crucial
para deixar tão somente sob a batuta de todos os secretários. Ele gosta de ter uma palavra final. Ele
tem participado ativamente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Portanto, é razoável supor – porque o Secretário Sebastião
Bruno não disse e eu fiquei sabendo agora que o senhor não participa da CPFGF – que o Prefeito
estava presente na reunião da CPFGF que autorizou a publicidade desses contratos em 29 de julho, já
que foi feito isso.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – A CPFGF não autoriza publicidade. Eu já disse ao
senhor que a CPFGF se ocupa do estabelecimento da prioridade de pagamentos.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim, mas a publicidade só foi dada depois disso.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Isso.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – De quem é a ordem de que a publicidade só pode ser feita
depois disso? Da Prefeitura? Do Prefeito?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Deixa eu responder: toda vez que há a realização ou
a autorização, isso é encartado no processo que forma a solicitação de recurso e etc. E, no passo
seguinte, isso vai à publicação. É uma rotina administrativa. É uma coisa que se desencadeia
naturalmente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, a responsabilidade por não ter dado... Porque a
discussão é: o Sebastião Bruno diz: “eu não dei publicidade porque eu não tinha como ter os dados”, a
gente consegue descobrir que ele tinha os dados; que assinou ofício de 12 de fevereiro com os dados
que ele disse que não tinha.
Em outro momento ele diz: “Não dei publicidade porque não tinha orçamento. E o orçamento só é
liberado pela CPFGF.” Mas a decisão de não dar publicidade, portanto, nesta altura do campeonato, é
do Sebastião Bruno, que não tinha ainda na CPFGF. A gente deve estar imaginando que o Sebastião
Bruno deve ter ido no CPFGF várias vezes pedido autorização. Não foi dada. Portanto, eram contratos
de conhecimento da CPFGF. Inclusive, de conhecimento do Prefeito. E o ato de não dar publicidade à
dispensa de licitação não foi discutido nesse momento?
Qual é a rotina da Prefeitura, a orientação para o conjunto... alguém está dando orientação para os
secretários de que eles só podem dar publicidade à dispensa de licitação quando tiver o contrato
assinado? Eu estou só pensando o seguinte: a gente precisa saber de quem é a responsabilidade,
caso tenha dano ao erário por não ter dado publicidade, isso ter dificultado a fiscalização, e, ao final,
ter possibilitado com mais tranquilidade a formação de cartel. Ao fim e ao cabo, significa um
desconto muito baixo nas licitações. Têm problemas aqui, os indícios de problemas. Mas, afinal, qual
é a cadeia de comando? Porque o Sebastião Bruno diz: “eu não posso dar publicidade se a CPFGF não
autoriza.” Para a CPFGF autorizar, o Prefeito precisa autorizar. Então, há uma orientação na Prefeitura
para não dar publicidade em contratos enquanto a CPFGF não libera o orçamento? Essa orientação
está baseada em quê, já que a lei de licitações fala em publicidade da dispensa de licitação e não
publicidade do contrato?
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu vou indagar. Não sei responder, não tenho a
resposta agora. Tenho que verificar como é que essa mecânica se deu dentro da SMIH. Estou mais
familiarizado, por exemplo, com recursos administrativos que chegam, porque isso vai a juízo do
Prefeito e eu tenho que ir para fazer um parecer preliminar.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu estou chegando ao final, acho que as informações estão
dadas. Só quero que o senhor transmita, inclusive, ao Senhor Prefeito, que seguem as preocupações
enormes em relação a esse conjunto de contratos que não tiveram a publicidade no tempo devido. E
em que houve dificuldade de acesso, e para o qual a gente teve elementos materiais, agora também
no preço e tal.
Eu queria voltar rapidamente, porque é curioso: depois disso tudo, a gente tem essa semana, o
Sebastião Bruno sendo promovido. Ainda ganhou mais a Conservação. Ainda ganhou mais. A gente
fica perguntando como é que vão ser os contratos da Conservação agora. Também dos tais R$ 300
milhões que estão aí colocados. Eu tinha uma série de outras perguntas sobre ainda a
descontinuidade administrativa, mas o senhor tem respondido reiteradamente...
Eu tinha uma pergunta sobre essa questão: por que a Comlurb está na Casa Civil e não está na
Conservação? Uma outra que é sobre o por quê de a estrutura da Defesa Civil estar subordinada
oficialmente à Ordem Pública – que é quem determina o que faz, o que não faz –, mas sua estrutura
de cargos está na saúde.
Se isso é praxe, por que não foi transferida ela inteira para a Ordem Pública? Há uma avaliação do
Senhor Prefeito nesse sentido?
Mas, a essas perguntas, o senhor vai responder que é discricionário do Prefeito e não participou de
nenhuma reunião que tenha discutido esses assuntos, correto?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu vou dizer com relação a mim o que eu disse em
relação ao Prefeito: eu não tenho condições de participar ativamente de todo o rol de discussões da
prefeitura nas diversas secretarias. Seria impossível para dar cabo do que eu já tenho para fazer, que
não é pouco, e ter mais essa incumbência. Mas eu estou prestando muita atenção às suas
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colocações, tenho pedido aqui para que seja anotado, vou levar. Essas preocupações são pertinentes,
têm relevância e é isso.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para que fique claro qual é a perspectiva que a gente está
pensando aqui é o seguinte. Existem, não do ponto de vista de secretarias, mais quatro órgãos
decisivos na questão da prevenção, mitigação, atendimento à população e solução dos problemas
posteriores à questão das enchentes. Quatro órgãos que a Prefeitura já possui: a Rio-Águas, a
Geo-Rio, a Defesa Civil e o COR. Nós poderíamos colocar aqui também a Assistência Social; e tem o
Urbanismo, por causa do aluguel social e etc. Sobre isso, inclusive, há uma discussão importante. Mas
especialmente esses quatro são órgãos fundamentais na prevenção e na atuação durante a crise
também. E a Geo-Rio também: prevenção e posterior.
Olha a situação, Senhor Secretário, a Rio-Águas estava, enquanto existia, vinculada à Secretaria de
Conservação; a Geo-Rio estava na Secretaria de Infraestrutura e Habitação; a Defesa Civil estava com
uma parte na Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a parte da decisão política mais
importante, com outra parte administrativa na Saúde; e o Centro de Operações Rio (COR), que esteve
na Casa Civil, agora está no Gabinete do Prefeito. Mas quando eles estavam aqui disseram: “Não, eles
respondem claramente à Casa Civil, apesar de haver essa mudança”.
O senhor nota como quatro órgãos que precisam... No caso das enchentes, que é uma realidade
constante no Rio de Janeiro, inevitáveis as chuvas, mas as enchentes só são evitáveis se esse tipo de
órgão puder atuar, estiver fortalecido institucionalmente e puder atuar de forma conjunta, eles estão
cada um numa secretaria. São secretarias que mudaram de nome, de chefe, de estrutura o tempo
todo. Isso é algo contrário ao que todos aqueles que fazem campanha eleitoral, quando estão
disputando eleição, dizem: “Nossos secretários serão técnicos, vamos diminuir o número de
secretarias para economizar dinheiro, vai ser eficiente”.
A eficiência é algo, Secretário, surpreendente.
Cada órgão está numa secretaria. A Rio-Águas e a Geo-Rio, finalmente, se encontraram, mas não se
encontraram por causa de uma questão técnica que dissesse assim: “Não dá mais para manter essas
duas fundações separadas”. Encontraram-se porque, politicamente, quiseram botar a grana da
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Secretaria de Conservação na mão do Sebastião Bruno de novo, aí a Geo-Rio foi junto. Não há
nenhuma preocupação com relação a isso, e as chuvas estão chegando.
Então, Secretário, sobre essa história administrativa, há algo muito bizarro, e a gente precisa olhar
para a cidade, olhar para o próprio aparelho do Estado de forma a pensar como a gente põe para
funcionar de forma eficiente, para salvar a vida das pessoas que podem morrer daqui a alguns
meses nas chuvas do próximo verão, se esses órgãos continuarem assim.
Há técnicos muito competentes, o senhor sabe disso, é funcionário de carreira da Casa. Acho que o
senhor é funcionário de carreira da Casa, não? O senhor veio de fora? Eu achei, na outra CPI, que o
senhor tinha... Então, eu me confundi.
Há técnicos absolutamente muito competentes em todos eles. O COR é um ótimo instrumento, um
instrumento quase singular no Brasil, importante, e a gente vê muitas vezes jogado, como que
dissessem: “Coloca na Ordem Pública, põe para lá, bota para cá”. Se a gente não brigasse aqui, ele
estaria de novo na Ordem Pública, com uma lógica de vigilância. E há o debate que o Vereador
Renato Cinco tem feito aqui sobre o que a Ordem Pública é ou não é. Eu queria dizer isso, o
orçamento da SEOP tem crescido, e o orçamento da Defesa Civil, dentro da SEOP, só caído. É um
negócio impressionante, Secretário! Estamos chegando ao final muito apavorados.
Última pergunta, acho que vai ser uma pergunta só, mas são quatro.
A primeira é a seguinte: no depoimento da Cedae, foi apresentado um projeto imenso para a
reurbanização da Rocinha por parte do Governo do Estado, chamado Comunidade-Cidade. Esse
projeto, apesar de ele ter, obviamente, a questão da drenagem, do esgotamento sanitário e do
abastecimento de água, que são atribuições da Cedae, num convênio com a Prefeitura – não a
drenagem, mas o abastecimento de água e o esgotamento sanitário –, como eles vão fazer
esgotamento sanitário, também vão fazer drenagem, tem uma série de coisas de urbanização da
Rocinha, mexendo com o solo urbano, mexendo com habitação, com mobilidade e com drenagem,
que são atribuições claras da Prefeitura.
E a Cedae, ao fazer uma obra como essa que está num convênio com a Prefeitura, o Gabinete do
Prefeito tem conhecimento desse projeto? Foi chamado para alguma reunião para discutir esse

A2-1460

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
projeto? Pôde opinar sobre quais são os projetos, quais são as prioridades? Pôde dar algum parecer?
Discordou de alguma coisa? Sabe que tipo de coisa será feita? Ou o Gabinete do Prefeito não foi
comunicado?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Deixe eu desfazer aqui uma impressão que, talvez,
não corresponda à realidade. Quando se fala do Gabinete do Prefeito, não estamos falando de uma
estrutura, não é?
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Eu fiz essa pergunta a vários Secretários.
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Para o senhor ter ideia, eu tenho dois secretários.
Eu tenho, como minha equipe de trabalho, o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito. Então, o senhor
entende bem. Apesar da pompa e circunstância do título, que não é obra minha, fica difícil para eu
poder dizer que participei, que estive lá. Tanto quanto possível essas coisas me chegam, existem
aqueles casos em que o Prefeito diz: “Olhe, de uma olhada nisso aqui, veja isso aqui com mais
cuidado, com mais apuro, veja se tem uma outra saída”. E, nesses casos, eu opero. Normalmente,
quando são questões ligadas a uma área mais técnica, como Saúde, a própria Educação, são
questões alheias à minha compreensão. Não vou me imiscuir.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Mas está entre as funções do Gabinete do Prefeito
acompanhar a relação com o Governo do Estado. Este é um projeto do Governo do Estado. A
pergunta que eu fiz a vários secretários – o senhor não é o primeiro a responder – foi: o senhor foi
chamado especificamente para alguma reunião sobre este projeto? O senhor foi consultado? O
Prefeito disse assim: “Dê uma olhada nisso aqui para mim?”
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Eu não tenho nem notícia da chegada de nenhuma
tratativa nesse sentido. Eu vi o anúncio do projeto na imprensa. Não sei se ele foi concretizado, se o
Governo do Estado encaminhou alguma coisa ao município. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Habitação (SMIH) não está, é a pasta em que deveria estar. Eu penso que isso tenha ficado só no
noticiário.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Só para dizer, o Presidente da Cedae... Estou fazendo essa
pergunta, inclusive, porque a gente ficou correndo atrás do projeto. Apesar de ele ter sido
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apresentado naquela televisão ali, ele não nos foi encaminhado. O Governo do Estado não
encaminhou nem para a gente. E aí, eu estou dizendo: nem para a CPI ele encaminhou.
Mas o Presidente da Cedae diz que tem um projeto do mesmo quilate, da mesma proporção,
também, para a Favela da Maré e para a comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Claro que não
estou cobrando que a Prefeitura do Rio de Janeiro saiba sobre São Gonçalo, mas só para o senhor ser
informado de que isso foi dito aqui numa CPI e que para o caos administrativo que a gente vive, de
secretarias para lá e para cá, ainda tem o Governo do Estado sem coordenar nenhum tipo de atuação
com a Prefeitura, fazendo obras, por causa de um convênio com a administração municipal
Prefeitura. E a Prefeitura é a responsável pelo saneamento, e contrata a Cedae para fazer isso, pelo
menos na questão do esgotamento sanitário. E que envolve obras que dizem respeito à própria
função da Prefeitura.
Há recursos públicos provavelmente sendo investidos no planejamento de obras sobre a Rocinha,
enquanto o Estado está fazendo a mesma coisa com recursos públicos de outra origem. Nós temos
sobreposição. Nós temos, provavelmente, objetivos que não estão compartilhados, perspectivas que
não estão compartilhadas, e isso é assustador!
Aí, o senhor, representando o Gabinete do Prefeito, também é a relação com o Governo do Estado.
Fica aqui o pedido que entre em contato com alguém do Estado e peça: “Gente, pelo amor de Deus,
mandem o projeto para a gente olhar!” Porque o projeto é bom, Secretário. O projeto que
apresentaram aqui, eu e o Vereador Renato Cinco, que é o cara que entende de urbanismo muito
mais do que eu, ainda fizemos um debate.
O Presidente da Cedae aqui tomou cuidado para não usar a palavra remoção, porque não concorda
com remoção. A gente espera que na prática seja isso mesmo. Fala em realocação na própria
comunidade, fala em obras viárias, mas a gente não pode deixar que seja mera propaganda
político-eleitoral, porque se a Prefeitura não está sabendo de nada, o Governador está apresentando
algo que é um factoide. Estamos voltando ao período do Cesar Maia, ressuscitando os tais factoides.
Que o Cesar Maia não me ouça! Vai brigar comigo daqui a pouco no Plenário.
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Os moradores da Rocinha – nós acompanhamos o drama de parte dessas pessoas – não podem ser
enganados por um projeto que tem uma apresentação de Power Point linda, mas a Prefeitura não
sabe de nada! Então, a gente precisa ter seriedade na relação entre a Prefeitura e o Governo do
Estado, para que os moradores não sejam enganados com um falso programa. Enquanto isso, a
Geo-Rio nos diz que não tem dinheiro para fazer a contenção de encostas lá, no final da Rocinha,
enquanto aqui o Presidente da Cedae diz que tem grana para, inclusive, conter encostas.
O que é que a gente diz para o povo, que depois acha que a gente está enganando eles porque cada
um que senta aqui não sabe se há ou não um projeto desses?
Com a palavra o nobre Vereador Fernando William solicita a palavra.
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Bom, nós já havíamos constituído uma CPI, anterior a esta
que o Vereador Tarcísio propôs, com a finalidade de acompanhar os contratos de obras inacabadas,
até porque isso já veio do governo anterior e, no próprio governo, várias obras foram iniciadas. O que
a gente observava é que elas não tinham solução de continuidade, possivelmente por falta de
recursos.
E aí, claro, apareceu a situação das obras emergenciais. Eu vou manifestar mais uma vez o que já
disse em Plenário, o que já disse, acho até que conversando pessoalmente com o senhor: eu não
acredito, sinceramente, que haja dolo da parte do Prefeito, no sentido de praticar a irregularidade
intencionalmente. Pode ser que eu esteja equivocado. A gente se equivoca muito na vida, pode ser
que eu esteja equivocado. Mas às vezes o que me parece é que falta uma assessoria jurídica, técnica,
na política, mais consistente, que evite que... Por exemplo, nessa situação das obras emergenciais,
várias falhas primárias, do ponto de vista jurídico, foram cometidas e que poderiam ser contornadas.
Por exemplo, é evidente que a legislação é extremamente rigorosa, eu acho até que deveria mudar,
tem que dar publicidade, editar em cinco, oito dias. É evidente que numa situação como essa fica
muito difícil você ter cálculos etc., mas, assim, uma boa assessoria técnica, uma boa assessoria
jurídica cria as condições necessárias para que ele fique dentro da legislação, que ele cumpra a
Legislação e vá, no andar da carruagem, na medida em que as situações forem aparecendo, forem
suscitando definições melhores de preço, avaliações melhores de custo, etc., ele vai fazendo os
ajustes que a legislação permite. Seja por aditivo, seja por licitações, seja por novas. E o que a gente
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observou nessa questão das obras emergenciais, o Tribunal de Contas também já se manifestou,
aliás, em tom bastante crítico, mais critico até que os vereadores, através de um dos conselheiros, o
Conselheiro Felipe Picciani, por sinal.
Então, assim, o que eu tenho observado é que – que me desculpem a franqueza – primeiro, falta um
planejamento, com começo, meio e fim. O planejamento, por exemplo, 2017: todos nós sabíamos de
antemão que seria um ano dificílimo, um ano de grandes problemas. Vários vereadores participaram
aqui numa discussão com a então secretária de Fazenda em que ela previa uma arrecadação de R$
28 bilhões. Eu dizia: “Olha, se chegar a R$ 26 bilhões, com todos os... vai ser muito”, está certo? Até
brinquei, falei: “Olha, não sou de apostar, mas aposto uma Coca-Cola aqui: R$ 26 bilhões é muito”. E
deu R$ 25 bilhões. Com os empréstimos, chegou a R$ 25 e 700, R$ 25 e 800. A Câmara deu toda a
contribuição, cá entre nós. Nós votamos aqui, e eu paguei um preço político alto por isso, alguns
colegas não votaram, a gente respeita, mas assim... Costumo brincar dizendo assim: se eu for
candidato hoje a síndico no prédio onde eu moro, eu ganho meu voto por causa da revisão da Planta
de Valores do IPTU, em que as pessoas passaram a pagar, no mínimo, R$2 mil a mais.
Nessa conjuntura em que nós estamos vivendo, imaginem o que significa. Faço um esforço enorme,
o FINCON está com um problema que a gente também precisa dar jeito nele com mais urgência. O
Secretário de Fazenda disse que só vai funcionar plenamente a partir de 2021. Nós nos baseamos,
aqui,

para

análise

de

transparência,

acompanhamento

de

prestação

de

contas

e

tal,

fundamentalmente no FINCON, mas, enfim, mesmo com as dificuldades, com o atraso de dois meses
para prestação de informações, dá para você perceber o que vai acontecer no ano com os dois, três
primeiros meses de gestão. Como está caminhando a arrecadação, comparando com anos
anteriores, comparando com a experiência que a gente já tem e tal. Aí, o que a gente observa é que
as coisas foram saindo do controle, fundamentalmente, por falta de planejamento, por falta de...
Quando eu digo falta de transparência, não é transparência que o Prefeito tenha pretensão de
esconder as coisas e a sensação que eu tenho é que vai acontecendo, o governo é um governo de
improvisos.
Então, vamos resolver uma questão aqui agora, vamos passar. A conservação vai para um lado, vai
para o outro, daqui a pouco está ali, o secretário é demitido, entra... Esse governo, acho que desde
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que eu me conheço como político, e já estou há um bom tempo na vida pública, desde que eu me
conheço como integrante, participante da vida pública, eu nunca vi um governo que tenha mudado
tanto, e tanta confusão, entendeu? Muda daqui, muda de lá, faz isso, faz aquilo. Isso traz problemas
de natureza jurídica. Quando traz problemas de natureza jurídica, cria-se uma sensação de que no
imbróglio da natureza jurídica pode haver irregularidades que justificam improbidade, e o papel da
Câmara é fiscalizar, é cobrar. Eu acho que o senhor sai daqui com uma série de informações que vão
lhe ajudar a comunicar o Prefeito que uma série de irregularidades estão acontecendo, aconteceram.
São coisas que o senhor... É natural, é legítimo, o senhor, como um dos principais assessores do
Prefeito, esteja colocando senões, dúvidas etc., mas assim... As irregularidades são claríssimas. Não
são expressas apenas por nós, vereadores, não. O próprio Conselheiro Felipe Picciani, por sinal, é um
dos conselheiros que vieram do ambiente técnico do Tribunal e quando ele manifesta suas opiniões,
normalmente são opiniões técnicas muito consistentes. Não é um discurso meio que mistura política
com a técnica.
Enfim,vou dar um exemplo concreto. A Prefeitura mandou agora uma série de projetos fazendo uma
revolução no uso e ocupação do solo principalmente naquela região de São Conrado. Quando a gente
lê um projeto, a gente observa o seguinte: a Prefeitura não estabelece nenhuma contrapartida. Ela vai
fazer uma revolução, em alguns casos, criando impactos ambientais, como nós vamos ter que avaliar
aqui para saber se vale a pena ou não; mas assim... E o que ela ganha em torno... No momento que a
gente sabe que há dificuldades grandes. O senhor mesmo colocou números aí preocupantes, que já
foram corrigidos em partes, mas que ainda continuam com dificuldades. Aliás, o senhor coloca
números que geram um ambiente assustador, mas o orçamento que foi encaminhado à Câmara esse
ano é de R$ 32 bilhões. Orçamento recorde para os últimos anos.
Se a situação é muito complicada, de onde tiraram que esse orçamento vai chegar a R$ 32 bilhões?
Em resumo, para também não me estender aqui. A gente tem feito, participando duas, uma até
muito favorável à Prefeitura, e acredito que nós vamos colaborar muito, que foi essa questão que é a
questão da linha amarela. Temos informações assim bem interessantes, até do próprio Tribunal de
Contas, que eu acho que vai colaborar com o Prefeito. Mas vou tentar resumir dizendo duas coisas
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que eu considero importantes. Primeiro: procura dar uma analisada nesses gastos da Prefeitura, por
exemplo, com recursos humanos.
Vou dar um exemplo concreto. Uma funcionária da Secretaria de Assistência Social, isso foi até
publicado na imprensa. Primeiro, ela é uma assistente social que está com salário de R$ 44 mil.
Ganhando quase o dobro do que ganha o Prefeito por lei. Essa funcionária foi contratada agora no
ano de 2019, portanto, quase, no 3º ano de gestão, a partir de primeiro de janeiro, na Secretaria em
que a Teresa Bergher, nossa querida Teresa Bergher, era secretária.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Era e não é mais...
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – E não foi...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não é dela...
O SR. VEREADOR FERNANDO WILLIAM – Não é mais. Ela não contratou. Quer dizer, quem botou para
o Prefeito assinar é um inimigo mortal do Prefeito, porque quando se prestou contas em 2017, 2016.
Isso não constava, essa despesa.
Então, se põe para ele assinar uma despesa que retorna no tempo a 2017, está querendo criar um
problema enorme para o Prefeito de improbidade. Como é que ele não justificou essa prestação de
contas desse contrato que foi feito? E esse contrato não foi feito, pior é isso!
A sensação é que há um descompasso. É como se a gente tivesse colocado na gestão uma pessoa
bem intencionada, uma pessoa que quer o bem, mas que não constituiu no início. Eu acho que até
quando o Messina entrou, não tenho nada assim a favor nem contra o Messina. O Messina não pensa
como eu do ponto de vista político. Mas acho que quando o Messina entrou até deu certa arrumada
ali na coisa. Pode ser que criou divergências políticas com o Prefeito. Não estou me metendo nisso.
Mas depois do que a gente observa é que as coisas estão voltando a um ambiente de desordem, de
descompasso. Talvez seja até assim, por exemplo, o Prefeito levou um susto com a questão da perda
da base de sustentação política que... Quase houve aquela confusão que envolveu o Prefeito na
questão do impeachment. E no esforço de retonar essa base de sustentação política, gera uma nova
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anarquia administrativa tão grande que pode trazer problemas graves ao Prefeito inclusive de
improbidade.
Eu tenho acompanhado, por exemplo, a gente criou uma comissão especial, eu, a Teresa e a Rosa;
depois foi transformada numa CPI. Em relação a essa questão das obras inacabadas, basta ler o art.
45 da Lei de Responsabilidade Fiscal e comparar com o que está sendo feito, que o Prefeito já está
cometendo crime de improbidade. Começa um monte de obras, sem terminar várias outras, que
sofrem solução de continuidade. Por sofrer solução de continuidade, as obras. Para uma obra,
recomeça daqui um ano, ela foi destruída. Foi sendo degradada durante o ano. Então, quando retoma
a obra daqui a um ano, é evidente que esse prejuízo é real, é concreto. O Tribunal de Contas, inclusive,
tem constatado, tem calculado isso.
Serve de alerta – ainda falta um ano e alguns meses – para que tente dar uma arrumada. Com toda a
sinceridade. Olha só! É uma coisa que eu falo o tempo inteiro, não quero absolutamente nada do
Prefeito, nada! Mas eu acho que a Câmara estaria disposta. Quando eu digo a Câmara, todos os
vereadores mesmo, estaria disposta a sentar com o Prefeito, através de uma representação etc. e tal,
e tentar chegar a um esforço que corrigisse esse conjunto imenso de situações, que do ponto de vista
da gestão nos parece ruim; do ponto de vista do cumprimento da legislação, tem vários
descumprimentos graves da legislação; e do ponto de vista político, fica num vai e vem enorme
porque ora agrada um, daqui a pouco não agrada outro e fica... Enfim, é mais uma manifestação do
que uma pergunta.
Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem forte influência sobre o Prefeito. Reafirmo, não estou
dizendo aqui que estou acusando o Prefeito de nada. Aliás, eu vejo uma pessoa bem intencionada.
Pode ser que eu esteja enganado. Mas com muitos problemas de gestão. E não é culpa de A, de B ou
de C, não. É mesmo dessa confusão política, essa falta, talvez, de experiência, essa falta de uma
assessoria técnico-jurídico-política mais consistente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Teresa quer fazer uso da palavra?
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Deixa eu só registrar, eu pedindo desculpas, registrar a presença do nobre Vereador Babá, que já está
aqui há um tempo, também participando, acompanhando a nossa audiência. A palavra está
franqueada, caso o senhor queira fazer uso.
E também passaram por aqui os Vereadores Thiago K. Ribeiro, Dr. Jairinho e Átila A. Nunes. Com a
palavra a Vereadora Teresa Bergher.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Presidente, eu prometo ser muito rápida.
Quando o nobre vereador Fernando William falou para dar uma olhadinha lá na questão dessa
funcionária, como é que está funcionando o RH, realmente, Secretário, tem uma coisa que me
incomoda muito, me incomoda pelo seguinte: nós, na gestão passada, tínhamos sete Subprefeitos.
Nós, hoje, temos 19 superintendentes. Então, eu não sei que matemática é essa, que economia é essa,
primeiro.
Segundo, me preocupa mais ainda, e me surpreende mais ainda, que um determinado
Superintendente receba R$ 3 mil de encargos e um outro com a mesma função, às vezes até com
um território muito maior que aquele para administrar, receba R$ 20 mil de encargos. É escandaloso,
e isso eu tenho a comprovação!
O SR. PRESIDENTE VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Algum vereador gostaria, ainda, de fazer uso da
palavra?
Secretário Ailton, Igor, gostariam, ainda, de fazer uso da palavra para considerações finais?
O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Vou ser brevíssimo porque compreendo bem a
questão do Plenário, não é?
O SR. PRESIDENTE TARCÍSIO MOTTA – Não, não, mas o Plenário não abriu. Então, o senhor tem e tem
de qualquer forma tranquilamente para usar o tempo que o senhor precisar, alguma informação que,
por acaso, não lhe tenha sido perguntada e que o senhor ache que valha a pena ser incorporada pela
CPI, o senhor fica à vontade, tem o tempo que precisar.
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O SR. SECRETÁRIO AILTON CARDOSO DA SILVA – Tanto quanto possível, eu vou procurar sanar essa
lacunas com relação à informação de publicação, essas coisas, foi anotado para que a gente possa
auxiliar o senhor no trabalho que está sendo muito bem conduzido por sinal. E, mais uma vez, só
tenho que agradecer, apesar de não conhecê-los profundamente, sou muito bem recebido aqui. Às
vezes, a gente tem um pouco de embate mais forte, mas sempre de ideias, discurso de ideias. Não há
enfrentamento pessoal, não há falta de cordialidade, falta de urbanidade. Eu trato todo mundo com
muito respeito, todas as pessoas com muito respeito. Quem trabalhou comigo sabe disso. E eu me
sinto muito à vontade, a despeito de ter passado aqui essa maratona, sabatina, parece até que eu
estou lá de volta ao Senado, mas o faço com muita tranquilidade porque eu sei que os senhores têm
as melhores das intenções. Estão trabalhando. Estão fazendo o papel dos senhores. Isso é um papel
constitucional e a fiscalização, realmente, é a atividade maior do parlamento. E, me coloco à
disposição. Sempre estarei à disposição, até porque não tenho alternativa, porque sou convocado.
Mas, de qualquer sorte, venho com bastante tranquilidade, com bastante intenção de colaborar. Eu
sou uma pessoa que tem muita admiração pelo trabalho do Poder Legislativo. Eu passei quatorze
anos fazendo isso. Então, eu nutro, realmente, sinceramente, um profundo respeito pela atuação
parlamentar. Só isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Muito obrigado, Senhor Ailton. Obrigado também Igor pela
sua presença aqui. Antes de encerrar essa audiência, eu queria só perguntar aos nobres Vereadores
Renato Cinco e Teresa Bergher: Quando eu li o nome dos técnicos, os professores que auxiliaram nas
pesquisas e tal, eu acabei omitindo um nome, que é do André Albuquerque Santana. Ele é
pesquisador do grupo de Economia do Meio Ambiente da UFRJ. Se nós poderíamos aprovar a inclusão
dele no rol dos peritos que auxiliaram a CPI para o seu relatório. Consideramos aprovado?
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Claro! Aprovado.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Aprovado!
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, também está aprovado o nome do André
Albuquerque para entrar no rol daqueles peritos que auxiliaram a CPI.
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Nós teremos um novo encontro amanhã, em o qual teremos apresentação do relatório, dos
elementos fundamentais do relatório, inclusive das recomendações da Prefeitura, das proposições de
indiciamento. Encontramos-nos aqui até às 13 horas com a sessão. Inclusive, amanhã terá que durar
até às 15 horas. Porque teremos outra às 15 horas, que é a sessão de encerramento da CPI de
Camarotes. Portanto, então, só solicitando e pedindo que os vereadores possam chegar no horário.
Vou mandar comunicação para que tanto o Vereador Tiãozinho do Jacaré quanto a Vereadora Rosa
Fernandes... O Tiãozinho passou por aqui hoje. Esteve aqui hoje. Mas Rosa e...
Para aprovar, a gente precisa de quórum na hora da votação. Também conto com o Vereador Major
Elitusalem, que esteve por duas ou três sessões, mas depois ficou muito ausente – que ele possa vir.
Agradecendo muito a sua presença, Secretário Ailton. Também agradeço ao Igor. Agradecendo a
todos aqueles que trabalharam para que esta Sessão pudesse acontecer normalmente. Agradecendo
àqueles que nos visitaram. Hoje, em especial aos trabalhadores da imprensa. Agradecendo, também,
a presença dos vereadores e das assessorias.
Dou por encerrada a Audiência da CPI das Enchentes.
Muito obrigado.
(Encerra-se a Audiência às 15h44)
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17 de outubro de 2019
Notas Taquigráficas da Reunião de Encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.450/2019, “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÔMICAS CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM
FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES E
DESLIZAMENTOS”.
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2019
Presidência do Senhor Vereador Tarcísio Motta, Presidente da Comissão.
Às treze horas e vinte minutos, em 2ª chamada, na Sala das Comissões Vereador Ary Barroso, com a
presença dos Srs. Vereadores Tarcísio Motta, Presidente; Renato Cinco, Relator; e Rosa Fernandes,
Membro; tem início Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº
1.450/2019, “COM A FINALIDADE DE APURAR AS CIRCUNSTÂNCIAS, OS FATOS E AS CONSEQUÊNCIAS
SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICAS, CAUSADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM A CIDADE DO
RIO DE JANEIRO EM FEVEREIRO DE 2019, BEM COMO AS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NA
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO DOS EFEITOS E ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, ENCHENTES
E DESLIZAMENTOS”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Boa tarde a todos e todas.
Nos termos do Precedente Regimental nº 43/2007, em 2ª chamada, dou por aberta a reunião de
encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1450/2019, com a
finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas
causadas pelos temporais que atingiram a Cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como
as responsabilidades do Poder Público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimento aos
atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída: Vereador Tarcísio Motta, Presidente;
Vereador Renato Cinco, relator; Vereadora Rosa Fernandes, membro titular; Vereador Tiãozinho do
Jacaré, membro titular; Vereadora Teresa Bergher, membro titular; e Vereador Major Elitusalem,
membro suplente.
Para constatar o quórum necessário à realização desta reunião, farei a chamada dos membros
presentes. Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vereadora Rosa Fernandes.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Presente.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Com o quórum constatado, passaremos à apresentação e
votação do relatório final nessa nossa última reunião da nossa CPI.
Antes de passar a palavra ao relator, eu apenas queria que a gente pudesse retornar a algo, inclusive,
que a gente fez lá na primeira reunião da CPI, que é fazer... que, ao fim e ao cabo, tem parte do que é
o objetivo de todo o trabalho que nós fizemos ao longo desse tempo, que é... Vou fazer a leitura aqui
das 17 pessoas que faleceram, que morreram em decorrência das enchentes deste ano, tanto em
fevereiro, quanto em abril, e solicitar que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem a cada
uma delas. Vou fazer a leitura de cada uma delas e, ao final, a gente faz um minuto de silêncio.
Nas chuvas de fevereiro, morreram sete pessoas. Na Avenida Niemeyer, soterrados, morreram
Tamires Alves dos Santos, de 29 anos, e Mário Salles Pereira de Lucena. Os dois morreram
soterrados, atingidos por um deslizamento de terra, quando passavam de ônibus pela Avenida
Niemeyer, na Zona Sul do Rio.
Em Barra de Guaratiba, Áureo Ribeiro da Paz, de 64 anos, Isabel da Paz, 56 anos, Mauro Ribeiro da
Paz, 32 anos. Houve um desabamento, o imóvel foi atingido por uma árvore que, arrastada pelas
águas, deslizou encosta abaixo. Em seguida, a casa desabou, matando Isabel e o filho, Mauro. O pai foi
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socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu e morreu dois
dias depois. O outro filho do casal foi hospitalizado, mas liberado dias depois.
Na Rocinha, faleceu Adriana Maria dos Santos, 44 anos. “Estava chovendo bastante. Nós estávamos
em casa e, do nada, aconteceu o deslizamento. Ele arrebentou o muro da nossa casa e caiu sobre
minha mãe, no corredor de casa. Ela ficou totalmente soterrada”, relatou Luiz Eduardo dos Santos,
filho da vítima. Ela foi levada, inconsciente, ao Hospital Miguel Couto, com parada cardíaca. A equipe
médica tentou reanimar com massagem cardíaca, mas não teve sucesso. Vale destacar que o
sistema de alerta e alarme comunitário não funcionou naquela noite na Rocinha.
E, no Vidigal, nas chuvas de fevereiro, morreu Marise da Cruz Santana. O sistema de alerta e alarme
comunitário também não funcionou naquela noite no Morro do Vidigal. A parede da casa de Marise
rachou, de dentro para fora, ela foi arrastada pela força das águas e pedras que invadiram o local.
Seu corpo foi encontrado em frente a uma oficina, mais abaixo.
Nas chuvas de abril, foram 10 os mortos. No Morro da Babilônia, no Leme, um deslizamento matou
Doralice do Nascimento, Gerlane do Nascimento e Gilson Cezar Cerqueira, de 55, 53 e 42 anos,
respectivamente.
O sistema de alerta e alarme comunitário não funcionou naquela noite no Morro da Babilônia. A casa
foi destruída por um deslizamento de terra e árvores.
Doralice, Gerlaine e Gilson, vizinho dos dois irmãos, morreram soterrados. Há relatos que, mesmo
sob o temporal, cerca de 40 pessoas cavaram com as mãos uma montanha de lama e destroços na
tentativa de salvar as vítimas.
O corpo de Gerlaine foi retirado dos escombros por vizinhos, chegaram a encontrar Doralice com
vida, mas ela não resistiu. O corpo de Gilson só foi achado no dia seguinte pelo corpo de bombeiros.
Em Botafogo, houve um soterramento que vitimou Lúcia Xavier Sarmento Leite e Júlia Neves Aché. A
Lúcia, de 64 anos. A Júlia, de 7 anos. E o motorista de táxi Marcelo Tavares Marcelino.
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Lúcia e Júlia, avó e neta, foram soterradas enquanto estavam no táxi de Marcelo, na saída do Rio Sul,
shopping em Botafogo, na Avenida Carlos Peixoto.
Na Gávea, houve um afogamento: Guilherme Fontes, de 30 anos. O corpo de Guilherme foi
encontrado embaixo de um carro. Ele teria caído de uma moto e sido arrastado pela água na Rua
Marquês de São Vicente. A causa da morte foi por afogamento.
Em Santa Cruz, eletrocutado, Leandro Ramos morreu ao tentar retirar a água que invadia a casa onde
morava em Santa Cruz. Ele tinha 40 anos. Segundo familiares, Ramos chegou a ser levado para a
UPA do Cesarão, mas não resistiu.
Em Santa Cruz, também de afogamento, Reginaldo Isidro da Silva, de 30 anos. O corpo do Reginaldo
foi encontrado na localidade de Antares, em Santa Cruz. A causa da morte foi afogamento.
Por fim, no Jardim Maravilha, em Campo Grande, Wagner Luciano de Farias Pereira, 29 anos. O corpo
de Wagner foi encontrado no bairro Jardim Maravilha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A causa
da morte foi afogamento. Relatos dão conta de que ele caiu de uma ponte sem guarda-corpo no
canal conhecido como Valão do Sena. Wagner não sabia nadar.
Em homenagem a essas 17 vítimas, a Presidência solicita um minuto de silêncio nessa reunião de
hoje.
(Faz-se um minuto de silêncio)
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Obrigado a todos.
Nosso trabalho nessa CPI é para que mortes como essas nunca mais aconteçam.
Passo a palavra ao relator da CPI, nobre Vereador Renato Cinco.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Obrigado, Tarcísio.
Antes de tudo, eu queria dar os parabéns a todos e todas envolvidos no trabalho desta CPI, aos
vereadores, às vereadoras, aos assessores e às assessoras, mas eu queria destacar especialmente
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nosso presidente, Vereador Tarcísio Motta, sua equipe, pela condução com excelência dos trabalhos
da CPI com a condução democrática dos depoimentos.
Eu acho muito importante que num momento de tantas ameaças à democracia no Brasil e no
mundo, que o trabalho de uma Comissão Parlamentar de Inquérito seja conduzido com espírito
democrático, respeitando todos e todas que vieram prestar depoimento aqui.
Bom, o relatório da CPI possui, além dos anexos, 11 capítulos, 525 páginas, além dos anexos, fruto do
trabalho coletivo desta CPI.
Nós vamos, eu e Tarcísio, nos revezar, no Power Point, fazendo a apresentação desse relatório.
Eu tenho que destacar o índice que tem 11 capítulos.
O Capítulo 1: “As chuvas de fevereiro e abril de 2019”; o Capítulo 2: “A CPI das Enchentes: apontar
responsabilidades e propor soluções”; Capítulo 3: “O que é um desastre?”; Capítulo 4: “O desmonte do
sistema municipal de proteção socioambiental”; Capítulo 5: “Prevenção e mitigação dos riscos de
desastres”; Capítulo 6: “Gestão de crises e mitigação dos desastres”; Capítulo 7: “Apoio aos atingidos e
recuperação urbana”; Capítulo 8: “Saúde pública e saneamento ambiental”; Capítulo 9: “Adaptação às
mudanças climáticas e resiliência urbana”; Capítulo 10: “Indiciamentos”; Capítulo 11: “Recomendações”;
Então, agora, devolvo a palavra ao presidente da CPI, Vereador Tarcísio Motta, para começar a
apresentação do PowerPoint.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E aproveito para registrar que acabou de chegar na
Presidência da Casa o ofício da Casa Civil marcando cronograma de visitas, ou de retorno das visitas,
às comunidades atingidas que nós cobramos na última Audiência Pública. Uma das coisas que será
inserida ainda no relatório, também, no final, é como esse ato ainda acontecido durante o escopo. As
datas começam, agora, no dia 21 de outubro, no Horto; dia 23 de outubro em Barra de Guaratiba; 29,
na Rocinha; 30 de outubro na Santa Alexandrina; 4 de novembro em Manguinhos; 6 de novembro,
Jacarezinho; 11 de novembro, Vidigal; 13 de novembro, Babilônia; 18 de novembro, Vargem Grande; e
20 de novembro, Jardim Maravilha. Marcaram para 20 de novembro, um feriado.
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Depois, acho que vai ter que mudar essa data, esqueceram que era Dia da Consciência Negra. Acho
que, pelo menos, essa última data deverá ser modificada; mas, pelo menos, já sabemos da
continuidade daquele retorno, para que se faça uma avaliação do que o relatório vir.
Bom, vou apresentar a primeira parte, depois, o Cinco apresenta a segunda, aí, a gente vai revezando,
ok?
Então, vamos para a apresentação do Relatório Final.
Números. Primeira coisa são os números. Números da CPI das Enchentes. A gente tentou fazer uma
compilação desses números: 203 dias de trabalho; mais de 40 mil páginas de documentos recebidos,
é uma quantidade de documentos bastante grande; 27 Sessões realizadas, contando as Sessões
Extraordinárias, Audiências; 2 Audiências Públicas; 11 visitas em comunidades atingidas; 17 órgãos
ouvidos, entre órgãos municipais, estaduais, a Cedae, e até órgãos da sociedade civil, como o Comitê
de Bacias; mais de 500 páginas no relatório, como o Cinco acabou de apresentar; e a proposição de 5
indiciamentos e 103 recomendações. Não está ali o número, mas 103 recomendações;
Vou fazer uma apresentação do que seriam os capítulos 3 e 4 do Relatório, que são os capítulos...
primeiro, que dá um pouco a embocadura, tese geral que a gente construiu durante a CPI, e ,depois, a
questão dos problemas enfrentados. O Cinco vai falar dos indiciamentos, depois, a gente fala das
recomendações, que são, de fato, aquilo que a gente precisa aferir a questão do acordo... saber os
vereadores que concordam e votam nesses procedimentos da CPI, nos indiciamentos e nas
recomendações.
Primeira coisa é essa ideia de que a gente está trabalhando com a questão de uma enchente ou de
um desastre, que, normalmente, é chamado de desastre natural. Mas a gente, ao longo do tempo,
procurou destacar que, na verdade, é um desastre socioambiental – por quê?
O conceito de desastre se refere aos estragos e perdas resultantes do impacto de um evento adverso
– que pode ter origem natural, antrópica ou mista – sobre o contexto socioambiental de um território.
O desastre tem danos humanos, materiais ou ambientais; e prejuízos econômicos ou sociais. As
enchentes trazem, por exemplo, danos humanos e prejuízos econômicos e sociais.
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Só que a intensidade de um desastre depende da interação da magnitude do evento. Um chuvisco
não vai causar o desastre, mas a chuva intensa vai, com a situação de vulnerabilidade do contexto
socioambiental. Portanto, não existe um desastre apenas natural. Nesse esteio, conclui-se que todo
desastre é um processo socioambiental.
Por quê? Porque ele envolve ameaças. Neste caso, a ameaça, no nosso caso, é a chuva intensa, é a
grande chuva com elementos de vulnerabilidade. As ameaças podem ser outras além das chuvas,
mas no nosso caso são as chuvas.
E as vulnerabilidades? O que seria isso? São as condições de fragilidade, deficiência e escassez de um
contexto socioambiental. As vulnerabilidades determinam suscetibilidade de um contexto a ser
afetado por uma ameaça. No caso das cidades – é o nosso caso –, as vulnerabilidades estão
relacionadas com as características físicas da paisagem. O Rio de Janeiro é uma cidade com encostas
e rios, com pântanos, com alagadiços, com maciços rochosos, com relevo e destaque para a dinâmica
de uso e ocupação do solo e à qualidade dos serviços. Especialmente, nesses dois últimos pontos, se
acentua a questão do caráter político dessas vulnerabilidades, que podem ser acentuadas, podem ser
ampliadas, tornando o território mais vulnerável ou menos vulnerável, portanto, neste ponto, são
responsabilidades do poder público.
Por que é possível fazer uma CPI das Enchentes?
A CPI das Enchentes não vai ter nenhuma recomendação no sentido de parar com a chuva, certo?
Mas ela pode e deve apresentar propostas e analisar o que o poder público fez ou deixou de fazer,
com a finalidade de diminuir as vulnerabilidades.
O desastre é sempre a soma de uma vulnerabilidade com ameaça – vulnerabilidade somada à
ameaça é igual ao desastre. A ameaça, no nosso caso, é a chuva, que é uma ameaça natural. A
vulnerabilidade é política, social. O desastre afeta o território de forma direta e indireta, com efeitos
que variam de curto em longo prazo, dependendo da característica do evento adverso e da
vulnerabilidade e capacidade de resiliência do local impactado.
A intensidade dos desastres no território é social, espacialmente irregular e diversa. Mesmo que a
ameaça seja invariável e homogênea, as vulnerabilidades raramente são uniformes e difusas.
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Portanto – e aqui está uma das teses importantes –, o desastre diz mais sobre o território impactado
do que sobre o evento adverso.
Toda vez que a gente está diante de uma chuva intensa, o poder público vai: “É uma chuva atípica”;
“Foram tantos milímetros” – é claro que saber a quantidade de milímetros é importante, mas o fato
daquela chuva ter causado um desastre tem a ver com o território onde ela caiu e as condições
socioambientais daquele território. A chuva, por si só, não é o desastre. O desastre é socioambiental.
E aí, isso nos leva a outra coisa muito importante a dizer desde o início, e que está devidamente
fundamentado no relatório: a falta de investimentos pode custar caro aos cofres públicos. Porque o
gasto com prevenção para diminuir a vulnerabilidade economiza dinheiro no posterior, quando você
precisar reparar o dano do momento do desastre. Gastos com prevenção levam a redução de custos
posteriores com prejuízos relacionados aos desastres. A gente está trazendo um dado, eu sou um
Vereador comunista, de um partido socialista, Renato Cinco e eu estamos trazendo um dado dos
Estados Unidos, para ninguém achar que a gente está trazendo um dado diferente, que seja
ideológico.
O relatório do Instituto Nacional da Ciência das Edificações dos Estados Unidos da América aponta
uma relação de custo-benefício na razão de 1/6. Lá, no relatório que eles apresentam, cada U$ 1,00
investido na prevenção de desastres, você economiza U$ 6,00 de dinheiro público no pós-desastre.
Você está economizando dinheiro. A gente pode traduzir de R$ 1,00 para R$ 6,00 – é a mesma razão.
Além de colocar vidas em perigo, a falta de investimento transforma o passivo ambiental de hoje no
passivo fiscal de amanhã. Ou seja, a gente vai discutir aqui a questão orçamentária e vai perceber que
todos os cortes orçamentários que impediram ações de prevenção vão significar aumento dos gastos
orçamentários futuros, ao terem que encarar os desastres que acontecerão.
Em todo desastre – a gente acabou, muitas vezes aqui, colhendo o depoimento dos representantes
dos órgãos públicos procurando dividir dessa forma –, você tem o antes, o durante e o depois, parece
óbvio. Mas olhe só como é importante a gente ser didático nesse assunto.
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O antes, na cronologia dos desastres, é o estágio no qual são construídas as condições de prevenção
e mitigação dos riscos. As ações, nessa etapa, têm influência decisiva para a redução ou ampliação
dos riscos. São as ações de prevenção que podem ou não ser feitas.
O durante é o estágio no qual são acionadas as medidas de gestão de crise e mitigação dos estragos
e perdas. O nível de preparo é colocado em teste. E os erros da fase anterior tornam-se evidentes. A
não realização de uma obra de contenção de encostas faz a encosta deslizar, e você tem que agir, já
em situação de desastre real, porque não preveniu antes. A falta de controle, por exemplo, de obras
de drenagem, faz uma enxurrada, e assim sucessivamente.
E o depois? É o estágio no qual são acionadas as medidas de apoio às vítimas e recuperação do
território. As prioridades e ações podem restaurar as situações de vulnerabilidade ou buscar corrigir
as fragilidades.
Portanto, se o poder público não atender essa população, tentando não só atender a questão
imediata, mas reduzir a vulnerabilidade, as condições para um novo desastre são reapresentadas. E a
gente deve evitar ou o Poder Público deveria planejar para isso não acontecer?
A gente viu que o fenômeno intenso adverso que nós vivemos no Rio de Janeiro são as chuvas. Na
verdade, no Brasil, 80% das mortes causadas por desastres estão relacionadas às chuvas intensas e
suas consequências – 43% são enxurradas, 20% são movimentos de massa e 18% são inundações.
A maioria dos casos ocorre na região Sudeste. Então, a gente está, de fato, em uma região em que
chuvas intensas acontecem e que mortes têm acontecido. A Cidade do Rio de Janeiro é ameaçada por
chuvas torrenciais desde sua fundação, no século XVI. No entanto, a mudança do regime de chuvas
provocada pelo aquecimento global tende a agravar esse cenário. Essa é outra hipótese/tese que a
gente trabalhou muito aqui.
Um prefeito vir à imprensa e dizer que a chuva é atípica é um absurdo, é um escárnio com essa
cidade, que enfrenta chuvas intensas desde o seu nascimento. Ao mesmo tempo, um prefeito que
não leva em conta que essas chuvas, ditas atípicas, se tornarão cada vez mais frequentes e intensas,
não pensa, não está entendendo os recados da ciência sobre aquecimento global.
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Aqui, é só para explicar.
As chuvas intensas causam processos geológicos: rastejos, deslizamentos, movimento de blocos,
corrida de massa e colapsos; e processos hidrológicos, como alagamentos, enchentes, inundações e
enxurradas. É preciso que a gente perceba que tem que ter política para os dois casos. Nós vamos
ver, ao longo do relatório, uma série de questões que existem para os processos geológicos, mas não
existem para os processos hidrológicos – e vice-versa. Isso nos leva ao último ponto desta primeira
parte, da parte mais teórica de concepções do relatório.
Trata-se, portanto, de uma situação de justiça socioambiental. Se os eventos climáticos ameaçadores,
muitas vezes, atingem todas as áreas de uma cidade, os desastres tendem a se concentrar nas
regiões com menor cobertura de floresta, com menor infraestrutura urbana e menor quantidade de
serviços assistenciais. Ou seja, o reflexo da chuva intensa é desigual no território, na medida em que
o acesso das pessoas que vivem nesse território às condições de qualidade de vida também são
desiguais. Então, a chuva pode atingir a cidade como um todo, mas são nas áreas pobres, são nas
áreas empobrecidas que o reflexo é tão grande. Por isso é preciso pensar a política de prevenção
para estas áreas. E isso seria uma questão de justiça socioambiental.
O mapa de desastres explicita a desigualdade socioambiental da cidade; revela quem são os
injustiçados

e

os

privilegiados.

A

injustiça

socioambiental

ocorre quando há imposição

desproporcional dos riscos socioambientais a uma parcela determinada da população de um
território.
Então, na verdade, o que acontece é que a falta de política pública expõe pessoas a riscos muito
maiores. A injustiça socioambiental não se configura apenas por meio de ações ou omissões que
tenham intenção discriminatória, mas, também, pelas ações ou omissões que tenham impacto
discriminatório, independente de sua intenção.
Aqui é uma questão. Porque, quando a gente fala, por exemplo, no termo racismo socioambiental,
fica parecendo que a pessoa tem que ter intenção de ter sido isso. Mas não. Muitas vezes, mesmo
que a intenção não seja, o impacto da política pública é. Ali está uma injustiça socioambiental, o
racismo socioambiental.
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A gente queria dar dois exemplos apurados aqui na própria CPI. Na AP-2: 8,2% do território, Zona Sul
da Cidade do Rio de Janeiro, cerca de um milhão de habitantes, a região mais consolidada da cidade.
Ali existem 24 estações pluviométricas conectadas a dezenas de sirenes de alarmes, para o
momento em que chuva intensa e perigo de deslizamentos acontecerem.
Mas quando a gente olha para a Zona Oeste, para a AP-5, a gente vê 48% do território, mais de 1,5
milhão de habitantes – portanto, mais habitantes. É a região menos consolidada da cidade, e não tem
nenhuma estação pluviométrica, nenhuma sirene de alarme e alerta sobre a população. A condição
da prevenção, nesse caso, está invertida e distribuída desigualmente na cidade. Regiões da cidade
mais vulneráveis aos riscos socioambientais são aquelas mais desprotegidas, até mesmo pelas
políticas públicas. Toda região da cidade que abarca o Maciço da Pedra Branca e integra a
macrorregião da drenagem da Baía de Sepetiba foi ignorada pelo Sistema de Alarme e Alerta.
A gente pegar outro exemplo: a questão da rede de esgoto. A AP-5 tem só 33% do seu esgoto
coletado e tratado, enquanto o restante da cidade inteira chega a 73%. O mapa das vulnerabilidades
urbanas do Rio expõe o apartheid socioambiental que divide a cidade entre áreas privilegiadas e
territórios descartáveis.
Com base nessas concepções que eu explanei aqui, o que a gente fez de análise para a construção
coletiva do relatório e na condução do próprio processo? Nós estabelecemos cinco eixos de análise
das políticas públicas e três níveis de avaliação.
Quais são os eixos de análise? Prevenção e mitigação dos riscos dos desastres – que é o antes;
gestão de crise, mitigação dos desastres – o durante; apoio às vítimas de desastres e recuperação
urbana – o depois. Além disso, saúde pública e saneamento ambiental, que é um elemento conexo
muito claro, e adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana. É todo o assunto, inclusive,
sobre como a gente vai se preparar para esse novo tempo, do ponto de vista das mudanças
climáticas.
Nesses eixos de análise, em cada um deles transversalmente, a gente estava procurando entender
como é que a Prefeitura planejou ou planeja as suas ações, no nível do planejamento; como é que foi
feita a questão do orçamento, a distribuição dos recursos públicos; e como é que é feita a gestão da
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política nesses cinco níveis de análise para chegar à questão. E qual é o objetivo? Investigar as
responsabilidades do poder público e sugerir soluções para os problemas identificados.
Bom, primeira questão geral sobre isso, pra gente poder entender – porque a CPI tem um objetivo
claro. Ela é feita a partir de um governo, o governo Crivella. Ela não é feita fora do tempo. Uma das
primeiras coisas que a gente percebe é a seguinte: a Cidade do Rio de Janeiro tem um sistema muito
precário de enfrentamento das questões climáticas e dos desastres socioambientais. Mas para cada
grande chuva na história da cidade, foi-se criando algum organismo essencial para isso.
Em 1966, quando nós tivemos uma chuva e um desastre socioambiental que causou 250 mortes e
mais de 50 mil desabrigados, a resposta do poder público foi a criação da Geo-Rio e a criação da
Defesa Civil, a primeira Defesa Civil do Brasil – aí são as respostas do estado ou da cidade. Em
fevereiro de 1996, uma chuva com um desastre socioambiental com 77 mortos e mais de dois mil
casos de leptospirose, gerou a criação do Alerta Rio e a criação da Rio-Águas, dois anos depois, em
1998.
As chuvas de 2010, 55 mortos, mais de dois mil desabrigados, geraram a criação do COR, a instalação
do Sistema de Alerta e Alarme e diversos planos foram elaborados. Só que o que acontece agora,
desde 2017? Se somados, desde 2017, nós temos mais de 20 mortes, 17 deste ano e três que
aconteceram em anos anteriores.
No lugar de ter uma resposta de fortalecimento institucional para dar resposta a isso, o que você
tem é nenhum plano atualizado; cortes orçamentários irresponsáveis; falta de integração entre os
órgãos; utilização dos órgãos como moeda de troca política para a maioria parlamentar, para se
salvar do impeachment. Nós temos a situação... Há uma diferença real. Embora os problemas
venham de administrações passadas, há uma responsabilidade real desta que, diante do problema,
no lugar de fortalecer os mecanismos de prevenção, desmontou esses mecanismos.
Então, nós temos uma parte inteira do relatório que discute o desmonte do que nós já tínhamos e o
fato de não dar respostas a uma única questão sobre essas... Apenas a história que nós vimos aqui,
ontem, com o secretário do gabinete do Prefeito tentando, mais uma vez, colocar o dinheiro da coleta
de lixo como fosse verba de prevenção à enchente, como se fosse um investimento a mais da
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Prefeitura. A Prefeitura não conseguiu dar nenhuma resposta a esse tipo de situação. Bom, aí nós
vamos ter, em cada um dos níveis – planejamento, orçamento e gestão –, vários problemas para os
quais a gente vai ter que apresentar indiciamentos ou recomendações. Fazer rapidinho, mas eu não
sei se a gente... Leio todos eles? Vamos ler rapidinho.
Primeiro erro, primeiro problema, do ponto de vista do planejamento: “Elevada rotatividade de órgãos
e repetidas mudanças nas estruturas de comando tem prejudicado a capacidade de planejamento da
cidade”.
Dois: “Os planos existentes são desvalorizados, muitas vezes tratados como meras formalidades
burocráticas”. A cada secretário que sentou aqui a gente perguntava sobre determinado plano e ele
nem sabia que existia, e quando sabia que existia não dava nenhuma resposta sobre.
Três: “O Plano Diretor não se traduz em um esforço global de planejamento da cidade”.
Quatro: “Enorme fragmentação legislativa (678 instrumentos diferentes) das regras urbanísticas
dificulta a capacidade de planejamento”.
Cinco: “Necessidade de revisar os protocolos e estágios operacionais da cidade”.
Seis: “O plano de ações integradas não consegue integrar efetivamente as ações”. Olha que curioso,
não é? “O plano de ações integradas não consegue integrar efetivamente as ações”, não é? “Falta de
um sistema que permita monitorar os serviços executados durante emergências”.
Sete: “Embora exista um mapa de suscetibilidade a inundações, que integra a Estratégia de
Adaptação às Mudanças Climáticas, não existe mapa de riscos hidrológicos, nem plano de
contingência e sistema de alarme para processos hidrológicos de alto risco”. Nós temos uma cidade
que sofre com inundações há quanto tempo e não tem um único sistema de monitoramento desses
riscos. “O mapeamento das áreas sujeitas de riscos geológicos – lembra, é hidrológico e geológico – é
restrito ao entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia. O plano de contingência é
insuficiente e precisa ser revisto. Não foram projetadas rotas de fuga considerando o impacto das
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chuvas e, por consequência, muitos pontos de apoio estão localizados em áreas de difícil acesso
durante os eventos extremos. Número de treinamentos e simulados realizados é insuficiente”.
Nove: “Não foi feito balanço técnico e político por parte da Prefeitura sobre as chuvas de fevereiro e
abril deste ano. Com isso, a Prefeitura não tira lições da experiência passada e arrisca repetir os
mesmos erros no futuro”. A cada secretário que sentava aqui, no último período, a gente perguntava:
“Foi feito um balanço? A Prefeitura avaliou a sua atuação?”. As respostas eram: “Não sei”, “Não fui”,
“Ah não, teve uma reunião lá no COR”. Mas não tem um balanço. Aqueles eram de planejamento.
Agora, do orçamento: “A diferença entre as dotações orçamentárias (LOA aprovada na Câmara) e os
valores empenhados e liquidados, que historicamente sempre foi grande, disparou durante a gestão
Crivella”. “Programas importantes sofreram cortes orçamentários significativos. Isso prejudica a
qualidade das políticas públicas”. “Desde 2017, a Prefeitura não atinge os critérios mínimos para
conseguir empréstimos junto a instituições financeiras ou outros entes federativos” que precisem de
garantia do Governo Federal. “Diversos convênios com o Governo Federal que já tinham recursos
liberados foram frustrados, seja porque a Prefeitura não conseguiu apresentar os projetos
complementares exigidos, seja porque o município não pagou as contrapartidas exigidas”. “Desde o
início da gestão Crivella, a Prefeitura não solicitou recursos federais para a contenção de encostas”.
“Faltou transparência na elaboração dos contratos emergenciais e houve inobservância das regras de
uso do dinheiro público. Foram encontrados indícios de combinação das propostas (cartelização) no
processo de tomada de preços das obras emergenciais”.
“A reserva de contingência do orçamento municipal vem sendo desvirtuada. No início do ano, a
Prefeitura contingencia verbas de diversos órgãos, que vão sendo liberadas ao longo do exercício. Ao
invés de servir para garantir disponibilidade financeira durante momentos emergenciais, a reserva de
contingência vem sendo utilizada como uma ‘conta laranja’ da Prefeitura”. Então, além da questão
dos valores de orçamento que as Vereadoras Teresa Bergher e Rosa Fernandes sempre
apresentaram aqui, que a gente também apresentou, que o Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro (TCM) apresentou, tudo isso estará no relatório – a gente tem 7 problemas que precisam ser
encaminhados por isso.
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E no ponto de vista da gestão, falta plano de carreira para os servidores. Muitos servidores estarão se
aposentando brevemente. A Prefeitura não realiza concursos para repor o quadro permanente
superior, o déficit dos órgãos. Faltam viaturas; as estações de monitoramento dos rios estão
desativadas desde o final de 2017. Desde então, para monitorar os corpos hídricos, precisamos ir lá a
olho nu.
Seis: Desigualdade na distribuição espacial das estações pluviométricas – aquilo que eu falava antes;
Sete: As sirenes não são acionadas em diversos lugares, mesmo durante chuvas fortes. Isso é grave,
muito grave. Causou e impossibilitou o salvamento de várias vidas. Pluviômetros simplesmente
pararam de funcionar – pessoas morreram em diversos locais.
Oito: Falta comunicação entre banco de dados e interação entre métodos de análise;
Nove: Falta integração entre órgãos. Não existe regularidade nas reuniões nem método de trabalho
para integrar o planejamento de órgãos, tais como o Centro de Operações Rio (COR), Defesa Civil,
Rio-Águas, Geo-Rio e Comlurb;
Dez: Os programas voltados para a resiliência urbana e adaptação às mudanças climáticas estão
dispersos em vários órgãos, esses que não dialogam entre si. São, muitas vezes, planos – meras
formalidades burocráticas que não estão mexendo na vida da Cidade do Rio;
Onze: A descontinuidade administrativa reduz a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas.
Órgãos são criados, transferidos ou extintos sem critério técnico ou justificativa razoável. As
mudanças nos comandos dos órgãos são constantes e os cargos são distribuídos sem o
planejamento adequado;
Está acabando.
Doze: Falta participação popular nos processos de tomada de decisão. Falta transparência pública
nos programas e projetos;
Falta de uma política de comunicação social voltada para a educação ambiental e o alerta das
ameaças. A gente sabe que propaganda da Prefeitura é autopromoção do Prefeito ou a disputa
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política que ele quer fazer contra o Carnaval, e não a questão da educação ambiental – questão
decisiva para que a gente possa diminuir parte dos riscos.
Falta uma própria política de educação ambiental e prevenção a desastres voltada para as escolas.
Faltam programas que envolvam a comunidade local na gestão socioambiental do território.
Programas existentes, como o Gari Comunitário e o Conservando Rios. Contudo, são insuficientes e
enfrentam problemas legais, isso devido aos métodos de contratação.

Dezesseis: A única política habitacional para o apoio às vítimas de desastres é o Auxílio Habitacional
Temporário no valor de R$ 400,00. Não há plano de reassentamento disponível e muito menos
qualquer plano de reajuste desse valor do Auxílio Habitacional Temporário;
Então, esse é o resumo de todos os problemas que a gente achou do ponto de vista do planejamento,
do orçamento e da gestão. Cada um desses problemas está detalhado no relatório que está lá em
cima da mesa. Trouxemos dados, há elementos que levam a corroborar essas hipóteses e é com
base nesses problemas que a gente está apontando indiciar cinco pessoas. Que o Ministério Público
faça o indiciamento, abra inquérito contra essas cinco pessoas e, depois, nós teremos 103, 104
recomendações para resolver esses problemas. Vereador Renato Cinco, os indiciamentos ficam com
ele ali.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Pois é. A gente fez uma CPI que tinha como objetivo principal
fazer um diagnóstico dos problemas e apresentar propostas para superar os problemas, mas a
gente sabia que poderiam surgir indícios de responsabilidade durante essa Comissão. A CPI tem
como obrigação encaminhar os nomes das pessoas que nós verificamos para o Ministério Público –
devendo haver investigação e processo penal ou civil.
Os indiciados:
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, o Excelentíssimo Senhor Marcelo Bezerra Crivella; O
Ex-Secretário Municipal de Ordem Pública, Senhor Paulo Cesar Amendola de Souza; O Subsecretário
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de Proteção e Defesa Civil, Senhor Edson Tavares da Silva; O Coordenador Executivo da Defesa Civil,
Senhor Rodrigo Bissoli; e o Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, Senhor Sebastião
Bruno.
Cito:
Marcelo Bezerra Crivella, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
1 - Dano ao erário provocado pela negligência na execução orçamentária e contingenciamento de
recursos fundamentais à prevenção de desastres socioambientais.
Embora tenha sido avisado diversas vezes por servidores de órgãos técnicos e tenha visto os
impactos das chuvas de julho de 2017 e fevereiro de 2018, Crivella insistiu em contingenciar recursos
essenciais para a prevenção às chuvas fortes.
O Subsecretário de Engenharia e Conservação, ao final de 2017, afirmou ‘estar impedido de dar
prosseguimento às ações de manutenção’ em razão da falta de verbas e do contingenciamento de
recursos. A proposta orçamentária da Prefeitura, ainda assim, veio aquém do necessário.
Diferença de R$ 897 milhões (valores atualizados) entre Dotação Orçamentária e Liquidado para
programas de Proteção de Encostas, Controle de Enchentes, Expansão do Saneamento e Manutenção
do Sistema de Drenagem apenas entre 2017 e 2018. Apenas 32,45% da dotação do período foram
utilizados.
Impacto Econômico (danos materiais + prejuízos públicos) de R$ 169.349.588,99 só na chuva de 8 de
abril, segundo o indiciamento do Crivella.
Redução da capacidade de prevenção, gestão de crises e atendimento aos atingidos em razão dos
impactos provocados pela descontinuidade administrativa.
Embora mudanças na estrutura administrativa sejam de competência privativa do prefeito, os atos
públicos devem respeitar os princípios da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade e do
interesse público.
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Durante o breve período desta CPI, a Seconserma foi desmembrada em Seconserva e SMAC, a
Seconserva se tornou uma subsecretaria da SMIHC, o COR foi transferido para a SEOP e depois para o
Gabinete do Prefeito, as presidências da Comlurb e Geo-Rio foram alteradas uma vez, a da Rio-Águas
foi alterada duas vezes e o Secretário de Meio Ambiente já foi trocado.
O Ex-Secretário de Conservação, Roberto Nascimento da Silva, afirmou que as sucessivas
modificações

provocaram

perda

de

trabalho.

‘Ficamos

trabalhando

numa

direção

e,

inesperadamente, somos surpreendidos pela separação da secretaria. (...) Isso nos traz problemas,
porque é perda de trabalho.’
Vinculações Inexplicáveis: Comlurb na Casa Civil e Parques e Jardins no Envelhecimento Saudável.
Cumplicidade na autorização da execução de obras emergenciais sem o devido cumprimento das
exigências de publicidade estabelecidas na lei de licitações.
Embora a lei seja explícita a publicidade não foi dada. Após a divulgação das denúncias, entretanto, o
Prefeito saiu em defesa de seu Secretário ao invés de ordenar apuração rigorosa.
Prefeito declarou em coletiva de imprensa que essas obras teriam sido discutidas junto ao TCM e
junto a Câmara Municipal, o que não é verdade. Além disso, confundiu publicidade oficial com
divulgação na imprensa (que até hoje não foi confirmada).
Segundo o Secretário Sebastião Bruno a decisão de abertura dos emergenciais, mesmo sem a
disponibilidade financeira e a publicidade, foi tomada em reunião da Comissão de Programação
Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF), presidida pelo Prefeito.”
Resumindo são três indicações de indiciamento para o Prefeito Marcelo Crivella – acho que eu não
preciso repetir, não é? Vamos passar para o próximo.
“Paulo Amendola, Edson Tavares da Silva e Rodrigo Bissoli
Secretário de Ordem Pública, Subsecretário de Defesa Civil e Coordenador Executivo da Defesa Civil,
respectivamente.
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1 – Desmonte das estruturas de prevenção, treinamento e capacitação, que resultou no aumento da
exposição aos riscos contra a vida.
Apenas cinco simulados de campo (presenciais) e um simulado de mesa realizados desde 2017.
Descontinuidade nas políticas de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde.
Apesar de os servidores da Defesa Civil informarem que o corpo técnico do órgão é insuficiente para
o cumprimento de suas funções em momentos de crise, 10 engenheiros foram deslocados para
outros órgãos e ficaram sem função.
Dezessete mortes na cidade e a avaliação do Subsecretário Edson Tavares sobre a atuação da Defesa
Civil é de que tudo “correu maravilhosamente bem.’”
2 – Operação negligente e imperita do Sistema de Alerta e Alarme comunitário para Chuvas Fortes.
Em fevereiro, uma pessoa morreu na Rocinha e uma no Vidigal. Em abril, três pessoas morreram na
Babilônia. Nos três casos, sirenes não foram acionadas. A Prefeitura afirmou, no caso da Babilônia,
que o parâmetro de 40 mm/h não havia sido atingido. Nosso levantamento mostrou outra realidade.
Ao serem perguntados, técnicos da Defesa Civil afirmaram que se a estação pluviométrica estivesse
fora do ar outra estação próxima poderia ser utilizada para parametrizar a sirene.
No dia 8 de abril, a Estação Pluviométrica Chapéu Mangueira 1, que parametriza as sirenes do Morro
da Babilônia, ficou fora do ar entre as 19h15 do dia 8 e as 2 horas do dia 9 de abril. Ao ficar
inoperante, os dados de acumulados foram zerados. O Secretário Paulo Amendola afirmou ‘não ver
nexo entre o acionamento da sirene e a morte das pessoas’.
3 – Omissão no exercício de suas funções.
Matriz de responsabilidade do Plano de Ações Integradas atribui à Defesa Civil a responsabilidade de
contabilizar mortos e feridos.
No depoimento de 12 de setembro, tanto o Subsecretário Édson quanto o Secretário Amendola
mostraram total desconhecimento sobre o número de mortes causadas pelas chuvas deste ano. Ao
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ser perguntado, o Subsecretário Édson afirmou que a Defesa Civil não fez o levantamento dos
mortos.
Tanto o Subsecretário Édson quanto o Secretário Amendola afirmaram não conhecer o Plano de
Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas.
O Secretário Amendola protagonizou cena lamentável ao questionar a causa da morte das pessoas,
sugerindo que pudessem ter morrido por causa de ‘infarto’, ou outras causas diversas, que não estão
associadas às chuvas.
4 – Desrespeito à Lei de Acesso à Informação.
Recusa sistemática de prestar informações solicitadas por esta CPI.
No dia 30 de maio, foi entregue em mãos, durante a audiência da CPI, o Ofício nº 76 a servidores da
Defesa Civil solicitando os dados das estações pluviométricas para os dias dos temporais.
Depois de 105 dias os ofícios não haviam sido respondidos. Em audiência da CPI no dia 12 de
setembro, o Senhor Rodrigo Bissoli afirmou só ter recebido o ofício naquela semana. Entretanto, ele
estava se referindo ao Ofício nº 136, que cobrava a resposta imediata do Ofício nº 76.
O Senhor Rodrigo Bissoli deu respostas evasivas a esta Comissão, quando perguntado sobre as
informações que estavam disponíveis no Sistema Websirene, dizendo que não seria possível
averiguar o histórico dos dados.
O Ofício nº 76 só foi respondido no dia 24 de setembro (118 dias após ser entregue), e o Senhor Édson
Tavares da Silva afirmou não ter acesso à captura de tela do Sistema Websirene, remetendo a
solicitação à Geo-Rio numa clara tentativa de retardar os trabalhos desta Comissão. Em abril, a
Defesa Civil havia usado como justificativa para afirmar que os parâmetros de chuva não haviam sido
atingidos na Babilônia uma captura de tela do Sistema Websirene.”
Então, são quatro as razões dos pedidos de indiciamento daqueles três senhores.
“Sebastião Bruno, Secretário de Infraestrutura e Conservação.
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1 – Contratação irregular de obras emergenciais. Violação de Lei Geral de Licitações e Improbidade
Administrativa.
Art. 26 da Lei 8.666 estabelece que as dispensas de licitação devem ser publicizadas em até cinco
dias (contados a partir do evento emergencial) em imprensa oficial e que seus processos instrutivos
devem conter: 1) caracterização da situação emergencial; 2) razão da escolha do fornecedor; 3)
estimativa de valor.
A primeira publicação das obras no Diário Oficial aconteceu em 29 de julho, quase seis meses após as
chuvas de fevereiro. Sebastião Bruno apresentou diferentes justificativas. A de que não tinha
assinado os contratos porque não tinha dinheiro em caixa e a de que não deu a publicidade porque
seria impossível atender à exigência da Lei 8.666.
O Secretário assumiu ter agido reiteradamente em desacordo com a lei.
Dois: Autorização da execução de obras sem Anotação de Responsabilidade Técnica.
A Lei nº 6.496/77 estabelece que todo contrato para a execução de obras fica sujeito ao Registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é o documento que define, para os efeitos legais,
quem são os responsáveis técnicos pela obra.
Em abril deste ano, um acidente em uma obra da Prefeitura deixou três operários feridos. A obra, que
faz parte do grupo de obras emergenciais contratadas irregularmente, não possuía ART, portanto,
não havia responsável técnico pela construção.
Ainda que a emissão da ART não seja de responsabilidade do Secretário, caberia a ele fazer com que
a lei seja cumprida, embargando a obra até que sua situação fosse regularizada.
No entanto, durante seu depoimento, o Senhor Sebastião Bruno demonstrou desprezo pelo
instrumento de fiscalização, afirmando que sua única função seria arrecadatória;
Três: Falso Testemunho.
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O Senhor Sebastião Bruno afirmou reiteradamente ser “humanamente impossível” dar publicidade às
dispensas de licitação no prazo estabelecido na lei, na imprensa, na CPI das Obras Inacabadas e nesta
CPI.
No entanto, ao verificar o conteúdo dos processos administrativos que instruíram as obras
emergenciais, todas as obras contratadas foram autorizadas pelo Senhor Sebastião Bruno no dia 12
de fevereiro de 2019.
Haveria, portanto, plenas condições de se dar publicidade ao ato de dispensa de licitação, informando,
conforme estabelece a lei, a caracterização da emergência, a razão de escolha do fornecedor e o
preço.
Ao ser perguntado, em uma das audiências desta CPI, sobre qual seria o prazo adequado em seu
entendimento, o Secretário Sebastião Bruno tergiversou da questão;
4 - Indícios de Cartelização e Combinação de Preços.
Os descontos oferecidos por todas as concorrentes são irrisórios, variando entre 0 e 1%. Ainda assim,
o mais recorrente foram as empresas vencedoras apresentarem descontos de 0,2% a 0,5%.
As propostas apresentadas por empresas diferentes compartilham erros de digitação e ortografia.
Em um caso, escreveram “Fundação Instituto de Geotécnia”. Quer dizer, não existe essa palavra. Não
existe, não é? Em vez de Geotécnica e “Herben da Silva Maia”. Herbem é com “m”. Em outro caso, na
mesma frase, três empresas distintas separam sujeito de predicado com vírgula. Esse padrão se
repete em pelo menos 12 das 15 obras contratadas.
Foi possível identificar alguns agrupamentos em os quais as empresas vencedoras se revezam. Em
uma ou duas concorrências, a empresa A vence e, na outra, a empresa B é vencedora – sempre com
descontos irrisórios.
Todas as dispensas de licitação foram autorizadas pelo Senhor Sebastião Bruno;
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E, aí, de volta ao resumo dos indiciamentos, eu devolvo ao Vereador Tarcísio para fazer as
recomendações. Acho que tem que incluir uma, que é mandar a gramática para as empreiteiras,
porque...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos lá, recomendações. Pessoal, são 103 recomendações
e, portanto, eu não vou ler todas, mas elas estão todas no relatório e foram encaminhadas aos
gabinetes naquele material – na minuta que a gente mandou ontem para os gabinetes.
Eu vou destacar algumas que - em nossa opinião - são as mais importantes e que dão um pouco o
tom do que a gente falou. Mas é claro que cada vereador pode ter um tempo para olhar as demais,
ou seja, para saber se concorda com todas.
Nesse caso, são recomendações, são as sugestões que fazemos, as propostas que fazemos para
resolver os problemas que identificamos. Lembra, a CPI tem um duplo sentido? Ela apura
responsabilidades e, em nossa opinião, há responsabilidade de muitos agentes públicos, mas há pelo
menos cinco agentes públicos sobre os quais pesa uma responsabilidade tamanha – e esses
precisam ser indiciados. Precisa ser aberto inquérito sobre eles no Ministério Público, a partir da
denúncia que a gente faz ao Ministério Público através do relatório.
E na parte propositiva, notem – tem mais peso: 103 recomendações diferentes nessa história. Eu vou
destacar as principais.
A primeira delas: a gente está propondo que seja criado um sistema municipal de prevenção e
mitigação de desastres socioambientais. É grande, não é? Sistema municipal de prevenção e
mitigação de desastres socioambientais. E, como todo sistema, ele é criado por conselho, plano e
fundo. Então, criaríamos um conselho, um plano e um fundo orçamentário sobre ele. Aqui está um
pouco o detalhamento sobre como funciona, como seria o plano, baseado em quê, e como seria o
fundo de prevenção. Nesse caso, orientado pelos princípios da justiça socioambiental. Essa é a
primeira recomendação.
A segunda: aqui a gente tem algo que a gente ouviu muito ontem no gabinete do Prefeito: “É
discricionário do prefeito mexer nas secretarias como for”. Mas a gente está recomendando que é
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preciso ter um mínimo de racionalidade. E como a gente disse nos problemas, os atos públicos
precisam ser motivados, guiados pelo princípio da eficiência do serviço público, da eficácia.
Nesse ponto de vista, a gente acha que é preciso corrigir a fragmentação administrativa dos órgãos.
Por exemplo, é preciso fazer com que exista uma Secretaria de Habitação e, portanto, a Secretaria de
Infraestrutura e Conservação. Isso faz com que seja possível manter, por exemplo, a Rio-Águas e a
Geo-Rio na mesma secretaria, e garantir o debate sobre a questão da habitação, do uso do solo,
separado desses outros momentos.
É preciso, em nossa opinião, transformar a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil em Secretaria
Municipal de Proteção e Defesa Civil. Não faz sentido ela estar subordinada politicamente à Ordem
Pública, e administrativamente à Saúde – nessa confusão que fica sem que a gente tenha uma
política. A gente percebe que, de fato, a política da Defesa Civil foi muito prejudicada por essa história.
É preciso transferir a vinculação da Comlurb para a Secretaria de Conservação. Não faz sentido a
Comlurb estar na Casa Civil. É preciso transferir a Fundação Parques e Jardins para a Secretaria de
Infraestrutura e Conservação. Parques e Jardins na Secretaria de Envelhecimento Saudável não faz o
menor sentido. Preservar a Fundação Rio-Águas junto com a Geo-Rio na Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Conservação. E, ao final, preservar a vinculação do COR ao Gabinete do Prefeito, no
sentido de que o COR precisa estar num órgão com capacidade gerencial das demais secretarias e
deve coordenar essa ação. Vocês vão ver que a numeração agora pula, porque aquelas são as duas
primeiras recomendações. Agora eu vou pulando algumas que estão no relatório, destacando as
mais importantes.
Cinco: “Priorizar a execução das medidas previstas na estratégia em relação às mudanças climáticas
da Cidade do Rio de Janeiro, aprovadas em 2016”.
Oito: “Realizar concurso público para as áreas técnicas da Prefeitura: Habitação, Conservação e Meio
Ambiente – para o quadro dos servidores”.
Dezesseis: “Garantir, no Centro de Operações e Resiliência (COR), autonomia para convocação dos
gestores das agências durante situações de crise”.
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Dezessete: “Priorizar o investimento em políticas de gestão socioambiental do território que sejam
democráticas e envolvam moradores locais”.
Dezoito: “Instituir a prática de realização de balanço técnico-político”, que não foi feito, “da atuação do
Poder Executivo municipal”.
Vinte e oito – aí a gente começa também a identificar qual é o órgão: “Revisar, em conjunto com os
diversos órgãos da administração municipal, os critérios de acionamento dos estágios operacionais”,
que é algo que o COR disse que está fazendo. A gente precisa ver esse processo chegar ao final.
Trinta: “Coordenar a elaboração, em conjunto com diversos órgãos da Administração, um plano geral
de ação durante emergências para a cidade”. O tal “Plano Verão” não pode ser... Tem secretário que
nem sabe que ele existe. É preciso estar consolidado e que faça efetiva integração dos protocolos.
Trinta e um: “Implantar um sistema de avaliação em tempo real das condições climáticas,
geo-hidrológicas e pluviométricas, a partir da integração de todas as redes de monitoramento
meteorológico e geo-hidrológico da cidade”. De novo, a gente tem a situação do parâmetro do
sistema de alerta, que vê as chuvas, mas não estão integradas as várias questões, não só
meteorológicas como geo-hidrológicas desse também.
Desenvolver, em conjunto com o IplanRio, um sistema de registro, em tempo real, de ocorrências
operacionais da cidade.
Trinta e três – essa é decisiva: “Implantar um calendário anual de simulados programados para
operações conjuntas das equipes na cidade”.
Não dá para ficar “faz o simulado quando quer”, é preciso ter política para isso, é preciso ter um
calendário; ampliar e fortalecer o programa de agentes comunitários de saúde; garantir o processo
de revisão do Plano Diretor; garantir recursos para implantação da política de assistência técnica para
habitações de interesse social, nos termos da lei aprovada aqui, nessa Casa, e sancionada, que era
uma lei da Marielle. Para nós, isso é fundamental, especialmente nessas áreas mais vulneráveis.
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É preciso corrigir o valor do auxílio habitacional temporário, pelo menos de modo a repor as perdas
inflacionárias, atualizar os critérios de renda máxima familiar do Auxílio Habitacional Temporário.
Gente, não é possível que uma pessoa que perca a sua casa, esteja em situação de pobreza, não
possa receber o chamado Aluguel Social, porque está no Bolsa Família. A pessoa perdeu a casa, ela já
sobrevivia com o Bolsa Família! Agora, ela vai ter que sobreviver com o Bolsa Família e, ainda, pagar
o aluguel, porque ela não pode ter nem o Aluguel Social de R$ 400,00? É preciso mudar isso
rapidamente.
Elaborar, em conjunto com a Comlurb e a Fundação Parques e Jardins, um manual técnico de poda e
conservação, algo sempre cobrado pela Vereadora Teresa Bergher em vários momentos; elaborar,
em conjunto com a Secretaria de Defesa Civil, um censo e um cadastramento de moradores da área
de risco, com vistas a traçar o perfil demográfico desses habitantes e facilitar a concessão de auxílios
habitacionais. Na discussão de auxílio habitacional, a gente viu que uma das dificuldades é a
burocratização do acesso. É preciso facilitar, realizar a revisão completa do sistema de alerta e
alarme comunitário para as chuvas fortes da Cidade do Rio de Janeiro.
Ainda na Defesa Civil, vamos criar o Programa de Agente Comunitário da Defesa Civil. Eles falaram
isso aqui, é preciso que o Poder Executivo tome a iniciativa; estabelecer um calendário regular de
treinamento e capacitação das comunidades; revisar o Plano de Contingência da Defesa Civil; priorizar
a criação de uma cultura de prevenção... O Tomás está me chamando atenção de que o plano de
contingência que hoje existe não faz referência aos tais “riscos hidrológicos”: inundações, enxurradas
e alagamentos. É um absurdo que o Rio de Janeiro não esteja prevendo isso, preveja deslizamento e
não inundação.
Rio-Águas. Revisar o plano municipal de saneamento básico. Ele já está vencido há mais de quatro
anos e ninguém está revisando esse negócio, precisa revisar, e o plano não pode ser uma mera
formalidade burocrática; priorizar a criação de uma cultura de prevenção.
Noventa e quatro. Aí, aqui, a gente está fazendo uma recomendação para o Congresso Nacional, para
os deputados federais, a pedido do COR, inclusive. Vamos fazer uma recomendação e encaminhar
isso à bancada de deputados federais do Rio de Janeiro de todos os partidos propondo que eles
façam, e é o próprio governo federal, aprovar uma lei que obrigue as operadoras de
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telecomunicações e Anatel a emitir alertar compulsórios, sem a necessidade de pré-cadastramento
por parte do usuário, por meio de mensagem de texto, a dispositivos móveis durante situação de
desastre. Quem não estava aqui na Sessão, é a lógica de que, quando você tem um desastre pronto
para ocorrer numa determinada região, a partir da antena de celular, ela manda mensagem para
todos os celulares que estão naquela antena. Isso precisa ter uma lei permitindo que se faça isso, já
tem tecnologia para isso, isso pode ajudar na questão da comunicação.
Tribunal de Contas. Estamos recomendando que realizem uma Auditoria na forma de utilização da
reserva de contingência pela Prefeitura, e que ele possa recomendar a retificação de seu uso, para
que ela não sirva como elemento de retirada de transparência no orçamento. Então, uma
recomendação que o TCM faça uma auditoria sobre o uso da reserva de contingência na atual gestão.
E ainda o TCM, que ele possa acionar a Prefeitura para que cumpra a função precípua da reserva de
contingência. Essa aqui também vai para o MP igualzinho. Segue.
Ao MP. Estamos sugerindo que ele acione a Prefeitura para que a obrigue a expandir os
mapeamentos de riscos geológicos para, no mínimo, todas as áreas de ocupação informal da cidade,
para que a gente possa, inclusive, ter expansão do sistema de alerta e alarme comunitário para o
entorno do maciço da Pedra Branca e do Gericinó. Ou seja, não faz sentido que você tenha um
sistema para o maciço da Tijuca e não tenha para os outros. Então, a gente acha que o Ministério
Público deve obrigar a Prefeitura a fazer isso, é preciso que o Ministério Público aja nesse sentido. Se
a Prefeitura quiser fazer antes do Ministério Público, ótimo.
Acionar a Prefeitura, também, para que elabore um mapeamento de riscos hidrológicos. Cartas de
risco com base nos mapas de suscetibilidade à inundação e estimativa de impactos potenciais, para
que a gente possa expandir o sistema de alerta também para o momento de chuvas fortes.
Então, ao MP, além do indiciamento dos cinco servidores, nós estamos propondo mais duas
recomendações.
Cento e três: “Acionar a Prefeitura do Rio de Janeiro para que cumpra a função precípua da reserva de
contingência, garantindo provisionamento de recursos para o atendimento de ocorrências e
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demandas geradas por emergências e/ou desastres” – os denominados riscos orçamentários –
“como já estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos manuais e demonstrativos fiscais”
São ao todo 103 recomendações. Nós destacamos aqui cerca de 20 recomendações que, no nosso
entendimento, são as mais importantes para tornar público para todo mundo. Vereadora Teresa
Bergher e Vereadora Rosa Fernandes podem ter acesso – depois os demais também – às outras 80
recomendações que não foram lidas, mas que não destoam desse conjunto de medidas que a gente
apresentou aqui.
Esse é o trabalho de relatoria conjunta, feito pelo Relator Cinco e pela Presidência, que a gente agora
submete aos comentários gerais, à votação do conjunto da CPI; os comentários gerais, as críticas,
sugestões, discordâncias, o que precisa incluir, o que precisa retirar e o que a gente pode aprovar
deste relatório. Está aqui a cópia do relatório para quem ainda quiser consultar alguma coisa.
Está franqueada a palavra aos Vereadores Rosa Fernandes, Teresa Bergher e Renato Cinco para suas
considerações a respeito do relatório.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu não tive a oportunidade ainda de ler detalhadamente o
relatório. Claro que a gente fará isso, mas como eu tive a oportunidade de participar quase que da
totalidade das audiências, tenho noção de exatamente tudo aquilo que foi apresentado aqui.
Antes de tudo, quero parabenizar a equipe que dá retaguarda, que prepara todo o material, que dá
suporte nas audiências, pelo profissionalismo, pela seriedade, pela competência e pelo nível dos
técnicos de fora do Executivo e também dos de dentro do Executivo, que trouxeram contribuições
importantes para o entendimento de várias etapas desta CPI.
A postura e o encaminhamento das questões apontadas tiveram uma postura de responsabilidade;
alguma das vezes um pouco mais exacerbada, outras vezes menos. Mas, de modo geral, todas com
muita responsabilidade, todas com muita seriedade. Eu queria deixar esse registro de que ela foi
importante. Eu disse isso repetidamente em várias audiências: foi importante não pelo sentido
punitivo, não pelo investigativo, mas com um tom propositivo de estudo, de entendimento.
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Claro que não conseguimos ter o aprofundamento que gostaríamos, mas tratou-se aqui de todos os
temas. Aliás, temas até que não eram previstos para uma CPI das Enchentes. Por exemplo, a Cedae
não entendeu porque estava sendo chamada. Muitas das vezes as pessoas não entendiam e a gente
tinha que explicar que foi tudo muito bem contextualizado. Então, a parte didática do relatório de
apresentação tem o meu respeito, porque simplifica de uma forma boa de entender.
Queria fazer algumas observações. É claro que, quando nós temos a intenção de olhar a Cidade do
Rio como um todo, muita coisa a gente gostaria que estivesse inserida no orçamento. Mas a gente
sabe que o dinheiro é curto e que é preciso priorizar. O problema é quando se prioriza aquilo que não
é importante. Então, a gente cai e tem o risco de cometer erros que são graves.
A questão da contrapartida que foi apresentada, eu, depois, quero até dar uma olhada com mais
detalhes, Vereador Renato Cinco e Vereador Tarcísio Motta. Que impedimentos aconteceram para
que a Cidade do Rio não cumprissem as suas obrigações e permitissem o repasse de verba federal
para a Cidade? Eu acho que a gente precisa dar uma pontuada exata naquilo que foi o impedimento.
Eu acho que foi descumprimento... Eu não sei se foi uma herança que veio da gestão passada e
continuou nesta ou se foi uma herança específica desta gestão.
Uma coisa que me chamou atenção durante duas audiências: uma foi o da Defesa Civil, uma
audiência extremamente desconfortável pela forma como as pessoas se apresentaram e pelo
desconhecimento que foi mostrado pelas chefias – não sei se exatamente pelo corpo técnico.
Acredito até que não. Mas por quem coordena... ou coordenava, porque ninguém dura muito tempo
mesmo neste Governo. Então, as referências já mudaram. A outra foi na audiência do Secretário de
Infraestrutura, Habitação e Conservação. Independente das questões que nós entendemos que
precisava amarrar essas pontas, porque não estavam totalmente claras, uma delas me chamou
atenção: foi a preocupação de proteger não só o Prefeito, mas a falta de recurso, evidente, para
entrar com o rito dos contratos emergenciais.
Então, esse é outro ponto que eu acho necessário detalhar – viu, Vereador Tarcísio? No momento em
que abriu o processo, como estava a parte orçamentária? Se tinha retaguarda para fazer todo o ritual
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do contrato... E se foi, no momento em que foi assinado, o momento exato em que houve entrada de
arrecadação para permitir que fosse feito.
Então, eu acho que a gente consegue “linkar” mais claramente, porque eu tenho a sensação de que o
Secretário de Infraestrutura, Habitação e Conservação entrou - dentre outras questões que eu não
posso afirmar aqui – nessa por má gestão na Cidade do Rio de Janeiro – no sentido de proteger o seu
Prefeito e a falta de gestão.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Boa tarde a todos.
Primeiro, quero parabenizar esta CPI. Segundo, parabenizar especialmente o seu Presidente, o nobre
Vereador Tarcísio Motta, pela forma inteligente com a qual conduziu esta CPI, qual seja, a forma
democrática que todos tivemos de nos manifestar.
Eu acho, Presidente e demais membros e senhores presentes, que essa CPI foi, acima de tudo, um
grande aprendizado. Penso que eu, particularmente, afirmo isso, acho que nós tivemos a
oportunidade de conhecer mais profundamente os problemas da nossa cidade. E quando a gente fala
em prevenção a enchentes, nós sabemos que essa prevenção abrange inúmeras secretarias,
inúmeros setores da Prefeitura. Então, parabéns mesmo. Eu acho que o Senhor conduziu de forma
muito responsável, de forma, como eu já disse, muito democrática. E observações, há algumas para
serem feitas, sim, mas eu não tive a oportunidade, até porque não daria para ler todo esse relatório,
que é imenso. Mas vou fazê-lo, com toda a certeza, com mais profundidade, até para aprender um
pouquinho mais, é muito importante.
De qualquer forma, eu gostaria de deixar uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais nos
chama a atenção nessa gestão, e que tem tudo a ver com a nossa CPI, é a questão das atribuições
das secretarias, das subsecretarias. Essa confusão, essa miscelânea que se faz em determinados
setores, como o Senhor já colocou muito bem. No caso, imaginem, a Comlurb está na Casa Civil. Mais
absurdo ainda é o Parques e Jardins na Secretaria de Envelhecimento Saudável. Então é um negócio
muito sério. Acho que essas interrupções de gestão, esse troca-troca na Prefeitura, claro que
prejudica, e prejudica muito a gestão. Porque até o novo gestor se certificar, tomar conhecimento dos
problemas da sua Secretaria, da sua Subsecretaria, enfim, do órgão que ele vai gerir, leva um tempo
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grande. E, muitas vezes, ele nem chega a se interar, ele já foi substituído. E muitas vezes, também, de
uma forma tão absurda, através do Diário Oficial.
Sabe, Presidente, acho que uma das coisas que nós deveríamos propor, também, é que, agora, no
orçamento, nós pudéssemos aumentar o orçamento de prevenção às enchentes, porque eu estou
aqui com os dados do meu gabinete, que nós levantamos, e o que nós vemos é que o orçamento
para a prevenção às enchentes vem caindo ano após ano. Imaginem, morreram 16 pessoas. Tivemos
momentos dramáticos na Cidade e o Prefeito ainda reduz o orçamento em mais R$ 200 milhões para
o próximo ano. É realmente um descaso com a Cidade. É um descaso com a vida. É um descaso com
tudo. É uma irresponsabilidade absoluta. Então, a nobre Vereadora Rosa Fernandes, que é Presidente
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, acho que também vai poder nos
ajudar nisso. E acho até que nós, os próprios membros da CPI deveriam fazer essa proposta, sim.
Porque milagres não existem. Se não tem orçamento, não tem como trabalhar.
Também uma coisa que me chamou a atenção, e isso precisa ser corrigido e cobrado mesmo, muitas
vezes, foi a falta de humildade, a prepotência, a arrogância de alguns secretários ou subsecretários
que estiveram aqui. Isso sem falar no desconhecimento que nós todos presenciamos, quando esteve
presente o Senhor Subsecretário de Defesa Civil. Foi um escândalo. Foi uma vergonha para essa
Subsecretaria, que é tão importante para a cidade. Então eu não tenho muito a acrescentar. Acho que
foi, sem dúvida, um trabalho muito bom, e é nosso dever continuar fiscalizando. É nosso dever
continuar cobrando, porque a nossa cidade não consegue resistir mais. É isso que eu penso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Posso complementar? Já que a Vereadora Teresa Bergher
falou da questão do orçamento, lembrando que, pelo terceiro ano seguido, a comissão se reúne não
só com vereadores, mas com os seus secretários municipais, definindo prioridades e valores. Nós
estabelecemos prioridades, não só para a conservação da cidade, para a Geo-Rio, para a Rio-Águas e
para a assistência social, como as seis prioridades, incluindo Saúde e Educação. O nosso problema
não é priorizar. O nosso problema não é debater. O nosso problema não é ter a atividade, o trabalho
de discutir, de montar, de propor. O nosso problema é a execução disso. Quando a gente apresenta o
orçamento e o Prefeito não cumpre, remaneja todo o recurso para outras áreas e não para aquelas
que foram estabelecidas como prioridade, todo nosso trabalho vai por água a baixo. Não adiantou
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absolutamente nada, com todo um trabalho de discussão, análise, avaliação e proposição para o
orçamento, se o Executivo não cumpre, não acata aquilo que esta Casa encaminha de proposta.
Então, assim, para que nós possamos encaminhar alguma proposta pela própria CPI, a gente precisa
propor, também, a redução do índice de remanejamento, pelo menos, pontual para essas áreas.
Senão, não vai adiantar, mais uma vez, absolutamente nada toda uma discussão.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Rosa, o último remanejamento é 10%?
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Mesmo assim, com 10% do total, tira e põe onde quiser. É
suficiente, é mais do que suficiente para remanejar. O que não pode é deixar remanejamento para a
Rio-Águas, Geo-Rio. Tem que ter zero de remanejamento nesses... Porque se a gente não trabalhasse,
não conhecesse os dados, não conhecesse os números, ficava fácil. Mas, ultimamente, o trabalho da
comissão que tem se aprimorado, que tem se colocado de uma forma diferenciada dos anos
anteriores, está se entendendo que essas duas não podem ter direito a remanejamento. Então, é a
única maneira de se fazer um trabalho sério e garantir o dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Olha, eu queria, primeiro, agradecer os elogios e dizer que
para mim é que foi uma honra estar trabalhando com vocês três: o Renato Cinco, que eu conheço de
longa data, de militância partidária; e tanto Rosa Fernandes, quanto Teresa Bergher, que conheço
daqui, agora, mas que respeito o trabalho, a experiência a capacidade, inclusive, de se colocar com
independência aqui neste Plenário. É o reconhecimento de duas vereadoras que, certamente, fazem
um trabalho muito sério. São vereadoras que honram o mandato que têm. Eu posso dizer isso do
Renato Cinco, até porque é meu amigo, meu camarada de longa data, de princípios e valores que a
gente compartilha fora daqui também. Mas digo isso, também, a vocês, Rosa Fernandes e Teresa
Bergher, desse pouco tempo que as conheço aqui, desses três anos, também, queria agradecê-las. E
dizer que foi uma honra estar com vocês três aqui, nesta CPI. É uma pena que outros vereadores –
vereador até ter abandonado a CPI, não é? É uma pena. E alguns vereadores... O Tiãozinho do Jacaré
veio e até ajudou, quis compartilhar, mas a situação dele, inclusive, como base do governo, como do
partido do governo – a gente já viu outras vezes –, o deixava, infelizmente, de mãos amarradas para
estar, muitas vezes, fazendo aqui... O Major Elitusalem esteve aqui uma vez ou outra também, mas,
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de qualquer forma, nós quatro construímos um belo trabalho coletivo que aqui estamos encerrando,
neste momento. Eu acho.
Bom, eu queria parabenizar também todos os funcionários da Casa. A gente dá um certo trabalho
para o pessoal aí dos setores da Casa, que precisam dar conta desse trabalho todo que a gente dá. À
TV Câmara, todo mundo aqui, agradecer muito. Foram o tempo inteiro muito gentis conosco
aprendendo. É uma CPI de aprendizado, Vereadora Teresa Bergher, como a senhora disse, inclusive,
porque eu estava na CPI dos ônibus numa situação que era uma situação minoritária há dois anos e
terminando no ano passado, e foi muito curioso como, ali, havia uma condução, a gente, eu assumi
aqui a presidência dizendo: “Não vou fazer a condução que fizeram na CPI dos Ônibus”, que era o
tempo inteiro impedir que as coisas fossem investigadas, né? A gente tinha que provar que era
possível fazer diferente. Fazer, inclusive, abrindo a possibilidade para que todo mundo dos mais
diferentes matizes ideológicos pudessem investigar e contribuir para a CPI a partir dos seus lugares.
Algo que na CPI dos ônibus a gente não teve, infelizmente. Os interesses empresariais naquele caso
falaram mais alto. Então, eu quis estar na presidência fazendo exatamente o oposto daquilo que
muitas vezes eu vivi.
E olha que lá na CPI dos ônibus a gente aprendeu muita coisa também, mas aqui a gente conseguiu
em certa medida poder fazer isso de forma mais coletiva e contando com aquilo que deve ser o
papel do próprio Poder Legislativo. Queria agradecer ainda também. O Tomaz está aqui me
lembrando, são sempre muitas coisas, a todos os moradores das áreas atingidas que nos
acompanharam aqui tanto nas audiências públicas quanto nas sessões. Então, a gente teve essa
possibilidade de ir aos lugares atingidos depois os moradores viessem aqui, isso é uma oportunidade
muito valiosa e é muito, muito importante. Eu queria agradecer a presença de todos aqui.
Eu acho que as propostas apresentadas pela Vereadora Teresa Bergher, eu até nem falei quais eram
as recomendações ao próprio Poder Legislativo Municipal, mas elas podem ser incorporadas, assim
como as sugestões feitas pela Vereadora Rosa Fernandes. Se o Cinco concordar, a gente incorpora ao
relatório essas recomendações para que no trato da questão orçamentária a gente possa colocar,
não só colocar mais recursos. como garantir que esses recursos não sejam remanejados. Então,
incluir isso como recomendação ao próprio Poder Legislativo Municipal no relatório e depois a gente
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faz o trabalho com relação a isso. Eu, inclusive, já estava conversando aqui e propondo de que a
gente precisa ter um mecanismo para acompanhar o desdobramento dessas recomendações. Se a
gente está incluindo mais 2 recomendações, chegamos a 105 recomendações.
Eu queria propor uma outra que é muito mais uma sugestão aqui, de a gente poder definir quem faz
isso, mas apresentar a proposição de uma comissão especial que depois possa seguir
acompanhando à medida que o cumprimento ou não dessas recomendações, tentando apresentar
propostas para isso.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Aliás, isso deveria ser um rito.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Vamos propor uma comissão especial e quem sabe a gente
consegue, a partir das lideranças partidárias, garantir a presença de todo mundo e dar sempre
publicidade, que a gente pode acompanhar cada uma das recomendações. O que foi cumprido, o que
não foi. Como é que a gente vai fazer. Seria mais uma disso.
Bom, eu acho que agora pelo rito eu preciso botar em votação o relatório apresentado pelo Vereador
Renato Cinco, apresentado aqui por nós, acrescentado também. Tudo aquilo que não foi apresentado
no Power Point, na verdade, é só a descrição, a análise de como a gente chegou ali. Ou seja, no Power
Point a gente apresentou os problemas encontrados, as pessoas indiciadas, as recomendações e o
restante do relatório que está aqui presente são os gráficos, as tabelas, as questões orçamentárias,
os depoimentos. São como é que a gente chegou àquelas conclusões apresentadas. Então, na
verdade, mesmo sem ter... O relatório é um relatório enorme e já agora acrescido de mais algumas
recomendações.
Há uma série de questões, inclusive, por exemplo, como a Vereadora Rosa Fernandes falava, o
Ministério Público terá que aprofundar algumas investigações. Essa discussão, por exemplo, que
ficou aqui, a nossa compreensão de que eles tinham que dar publicidade da dispensa de licitação
mesmo que não tivessem orçamento. Mas tinham que dar essa publicidade. O Ministério Público vai
ter que apurar isso. Vai ter que ser colocado para que um juiz decida. A gente espera que se abra, de
fato, um inquérito com relação a isso. E vamos encaminhar também ao Tribunal de Contas que já
tem um procedimento aberto sobre isso. Mas achamos que a conclusão da CPI de indiciar o Sebastião
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Bruno sobre isso é uma questão fundamental. Então, eu queria colocar em votação o relatório e,
claro, ainda aberto. Se alguém quiser fazer algum acréscimo ou retirada, antes que a gente faça a
votação final. Eu queria perguntar aos nobres vereadores... Obviamente, eu voto pela aprovação do
relatório. E quero perguntar aos senhores vereadores qual é o posicionamento dos senhores e das
senhoras?
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Voto favorável.
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eu queria só lembrar que é sempre importante que a base
do Governo esteja presente nessas discussões e nessa votação final, até para contrapor, para ainda
argumentar e contra-argumentar os nossos encaminhamentos, que, por ventura, possam ter algum
equívoco. Mas, infelizmente, as pessoas não comparecem, talvez porque não acreditem no Governo
que eles representam, no parecer favorável.
A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – É boa a colocação, vereadora. Eu acho que a base do
Governo não está presente – também não tem muito que dizer diante dos fatos. E mais ainda:
também a gente não pode esquecer que a base do Governo pediu para sair da Comissão. Então, não
precisa mais do que isso. Claro, favorável à aprovação.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Bom, então, relatório devidamente aprovado. Foram mais de
200 dias de trabalho intensos, que ainda se complementarão com alguns dias, Vereadora Teresa. As
tabelas que a senhora apresentava aqui, a gente vai ver se as insere no relatório, na parte da
discussão orçamentária. A gente vai fazer, portanto, só esses ajustes de diagramação e inclusão das
propostas aqui apresentadas.
Eu queria dizer que foi, sem dúvida alguma, um momento de aprendizado muito forte, muito grande
para cada um de nós, que passou a conhecer melhor a cidade. A gente sabe que o relatório, por si só,
não tem o poder mágico de resolver o problema das enchentes no Rio de Janeiro, ele é um
instrumento. E a gente espera que o Poder Público possa ouvir, perceber a seriedade e tomar as
atitudes que não tomou até agora. Esperamos que a Justiça também tome a atitude de cobrar
responsabilidades dos que foram responsáveis pelo desmonte de uma estrutura que deveria
proteger o cidadão carioca.
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Sabemos que as chuvas são inevitáveis, mas as mortes são evitáveis. As mortes, a gente precisa
impedir que aconteçam. Precisamos preparar a cidade. A gente termina isso muito mais convicto. E,
certamente, o instrumento relatório é um instrumento para isso o que a gente espera que possa ser
ouvido e divulgado.
Renato Cinco, palavras finais.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – Só dizer o seguinte: acho que o relatório ressalta a questão da
injustiça socioambiental na Cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma marca da construção da nossa
cidade desde o período colonial. E é muito importante a gente entender que essa injustiça
socioambiental tende a se agravar com as mudanças climáticas porque a perspectiva, para os
próximos anos, é aumentar os fenômenos climáticos extremos em todo o planeta e também no
sudeste do Brasil.
Então, se a gente já tem – vamos dizer assim – um passivo muito grande com boa parte da
população do Rio de Janeiro que merece viver com dignidade, que merece viver com a tranquilidade
de que a sua casa não vá ser inundada, não vá ser arrastada por um deslizamento, a gente vai ver
esse problema se repetir mais vezes.
Então, é muito importante que a nossa sociedade entenda que a Cidade do Rio de Janeiro não é o que
é por obra da natureza. Na verdade, eu estava até brincando com alguém aqui hoje. Teve uma hora
em que o Tarcísio chamava atenção para os problemas das chuvas que estão desde o início, desde
que a cidade foi fundada. Na verdade, as chuvas estão aqui muito antes de a cidade ser fundada, não
é? O fenômeno natural já estava aqui, a gente é que construiu uma cidade nesse local, sem levar em
consideração as consequências para os mais pobres. Para os mais ricos foram levadas em
consideração várias vezes. Quantos milhões foram gastos nessa cidade para remover o risco, quando
o risco afetava a população mais rica da cidade, as pessoas ricas? Quando o pobre era atingido pelo
risco, a história da cidade é a de remoção do pobre. E, muitas vezes depois que remove o pobre, vai
lá, gasta dinheiro, remove o risco e coloca o rico para morar no lugar onde o pobre morava antes. A
gente viu isso em vários lugares do Rio de Janeiro ao longo dos séculos. Então, a gente precisa lutar.
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A gente sempre precisou lutar nesta cidade contra a injustiça sócio ambiental. Nas próximas décadas,
essa luta vai passar a ter uma dimensão ainda mais importante.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Registrando a presença do nobre Vereador Paulo Pinheiro.
De fato, acho que a gente pode e precisa encerrar esta CPI, agradecendo a todos que trabalharam
pelas conclusões a que o relatório chegou, a todo mundo que doou parte do seu tempo e do seu
trabalho a isso.
Digo que a gente faz isso pelo senso que a gente tem de que o nosso mandato, e o de cada um dos
vereadores que está aqui no Poder Legislativo, precisa estar a serviço daquelas pessoas que
perderam suas casas, que foram atingidas do ponto de vista da saúde pelas chuvas, que vivem o
medo de perderem suas vidas, suas casas e suas famílias a cada dia que chove.
Por isso é que a gente está aqui: para fiscalizar o Poder Executivo, para cobrar dele, para mostrar que
tem solução e para mostrar que há muito que ser feito. São 105 recomendações, várias delas,
inclusive, com sub-recomendações. Portanto, há muito trabalho a ser feito. Só que é preciso que seja
feito com seriedade; sem tratar a cidade da forma como tem sido tratada nos últimos tempos,
largando a cidade nessa miscelânea, usando a palavra da Vereadora Teresa Bergher, nesse caos
administrativo; uma cidade que está largada, abandonada; com órgãos importantes como Geo-Rio,
Rio-Águas, Defesa Civil, COR, Secretaria de Assistência Social, como a Vereadora Rosa Fernandes
lembrou, que não são prioridades do ponto de vista orçamentário.
Foi por conta disso que a gente trabalhou durante esses mais de 200 dias, para gerar esse relatório
que, a partir de agora, é um instrumento que a gente vai usar para cobrar ainda mais que o Poder
Executivo cumpra com suas obrigações. E só por isso que a gente está indiciando essas cinco
pessoas: Crivella; Amendola; o subsecretário de Defesa Civil, Édson; o chefe da Defesa Civil, Bissoli e o
Secretário Sebastião Bruno.
A gente acha que, neste caso, não só eles não cumpriram com suas responsabilidades, como
cometeram crimes graves contra a população do Rio de Janeiro e por isso devem ser investigados,
ainda mais a fundo do que foi possível para esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
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Mais do que indiciar essas cinco pessoas, queremos que as recomendações sejam cumpridas, que a
gente mude o patamar com que esta cidade lida com sua população na relação dos eventos
climáticos extremos, em especial as chuvas, reforçando que o Cinco sempre nos lembra aqui que se
tornarão mais frequentes, cada vez mais. Por isso, a gente precisa se preparar melhor e o prefeito, os
secretários e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro não podem fugir às suas responsabilidades.
Senhoras e senhores, com muito orgulho do trabalho feito até aqui, declaro encerrada esta Reunião e
a CPI das Enchentes.
(Encerra-se a Reunião às 14h58)
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