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Glossário
Termo

Descrição

A2C2

Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes

ACS

Agente Comunitário de Saúde

AHT

Auxílio Habitacional Temporário

Alerta-Rio

Sistema de Alerta de Chuvas Intensas e Deslizamentos em Encostas da Cidade do Rio de
Janeiro

AP

Área de Planejamento

ATHIS

Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social

Cedae

Companhia Estadual de Águas e Esgotos da Cidade do Rio de Janeiro

Cemaden

Centro de Monitoramento de Desastres Naturais

CentroClima

Centro de Estudo Integrado sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da COPPE/UFRJ

CET-Rio

Companhia de Engenharia de Tráfego da Cidade do Rio de Janeiro

CMRJ

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Cobrade

Classificação Brasileira de Desastres

Comlurb

Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro

COPPE

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

COR

Centro de Operações e Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro

CPI

Comissão Parlamentar de Inquérito

Cras

Centro de Referência de Assistência Social
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Curva IDF

Curva de Intensidade, Duração e Frequência de Eventos Pluviométricos

CVL

Secretaria Municipal da Casa Civil

DCM

Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

DPERJ

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

DRSAI

Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado

EPL

Escritório de Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro

EPSJV

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz

ETR

Estação Total Robotizada

FAU/UFRJ

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro

FCTH

Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica de São Paulo

FIDE

Formulário de Informações do Desastre

Fiocruz

Fundação Oswaldo Cruz

FPJ

Fundação Parques e Jardins

GAEMA

Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente

GBP

Gabinete do Prefeito

Geo-Rio

Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro

GTI

Grupo de Trabalho Interdisciplinar

GVMA

Gabinete do Vereador Marcelo Arar

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INMET

Instituto Nacional de Meteorologia

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPCC

International Panel on Climate Change (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas)

IPP

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

MapBiomas

Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil

MCMV

Programa Minha Casa Minha Vida
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MDB

Movimento Democrático Brasileiro

MPRJ

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

NUDEC

Núcleo Comunitário de Defesa Civil

NUFAZ

Núcleo de Fazenda e Registros Públicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

NUTH

Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

OMM

Organização Meteorológica Mundial

ONU

Organização das Nações Unidas

PCRJ

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PDBG

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara

PDMAP

Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais

PDS

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro

PME

Pesquisa Mensal de Empregos

PMGIRS

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro

PMHIS

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

PMSB

Plano Municipal de Saneamento Básico

PNPDEC

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

POUSO

Posto de Orientação Urbanística e Social

PRPE

Plano de Resposta Pronto Emprego

PSC

Partido Social Cristão

PSDB

Partido da Social Democracia Brasileira

PSOL

Partido Socialismo e Liberdade

PTB

Partido Trabalhista Brasileiro

RA

Região Administrativa

REDEC

Coordenadorias Regionais de Defesa Civil

Rio-Águas

Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro

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

Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente

Seconserva

Secretaria Municipal de Conservação

SEMESQVE

Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos

SEOP

Secretaria Municipal de Ordem Pública

SICOP

Sistema Integrado de Controle de Processos

SINPDEC

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

SMAC

Secretaria de Meio Ambiente da Cidade

SMASDH

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

SMIH

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

SMIHC

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

SUBPDEC

Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

TCM-RJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNISDR

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (Estratégia Internacional das
Nações Unidas para a Redução de Desastres)
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Capítulo 1 - Os desastres de fevereiro e abril de 2019
1.1 - Breve histórico do impacto das chuvas intensas de 6 de fevereiro de 2019
No dia 6 de fevereiro, por volta de 18h, a cidade do Rio de Janeiro foi atingida por um temporal. A
Prefeitura declarou estágio de crise às 22h15. As chuvas alcançaram um volume de 162mm (em
5h30), com ventos de mais de 100km/h. A água que caiu em 24 horas corresponde a 32,1% a mais
que a média para o mês de fevereiro inteiro.
A chuva intensa deixou um rastro de destruição que derrubou cerca de 200 árvores, arrastou carros,
invadiu casas, causou apagões, paralisou as atividades do BRT e alagou as ruas da cidade. Na Avenida
Niemeyer, um trecho da ciclovia Tim Maia desabou. Em outro local da via, um barranco despencou e
atingiu um ônibus, matando dois passageiros e deixando o motorista ferido. Devido à força do
deslizamento, o veículo foi jogado contra a mureta da avenida e invadiu a ciclovia, quase caindo
encosta abaixo. Além disso, foram registrados deslizamentos em diversas outras encostas do
município. Na Rocinha, uma pessoa morreu soterrada. No Vidigal, uma pessoa faleceu quando foi
arrastada pela força das águas depois que sua casa foi atingida. Em Barra de Guaratiba, três pessoas
morreram e uma ficou ferida após uma casa desabar em uma encosta.
Infelizmente, a Prefeitura não consolidou um inventário oficial dos danos (humanos, materiais ou
ambientais) e prejuízos (econômicos ou sociais) que nos permita mensurar o tamanho do desastre
na cidade.
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As regiões que registraram chuvas fortes (intensidade máxima acima de 50 mm em 1h) foram:
Tabela 1 - Maiores índices pluviométricos registrados em 6 de fevereiro de 2019
Estação Pluviométrica

Intensidade Máxima em 1h

Rocinha

91,6mm

Barra/Barrinha

91,2mm

Vidigal

89,0mm

Barra/Riocentro

71,8mm

Guaratiba

70,4mm

Grota Funda

69,6mm

Jardim Botânico

65,6mm

Recreio dos Bandeirantes

58,8mm
Fonte: Sistema Alerta Rio

011

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Segue abaixo a lista de mortos por local (total 07):
Avenida Niemeyer (soterramento)
●

Thamires Alves dos Santos – 29 anos

●

Mário Salles Pereira de Lucena – 36 anos
○

Os dois morreram soterrados, atingidos por um deslizamento de terra, quando
passavam de ônibus pela Avenida Niemeyer, na zona sul do Rio.

Barra de Guaratiba (desabamento)
●

Áureo Ribeiro da Paz – 64 anos

●

Isabel Paz – 56 anos

●

Mauro Ribeiro da Paz – 32 anos
○

O imóvel foi atingido por uma árvore que, arrastada pelas águas, deslizou encosta
abaixo. Em seguida ele desabou, matando Isabel e o filho Mauro. O pai foi socorrido e
levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu e morreu
dois dias depois. Outro filho do casal foi hospitalizado, mas liberado dias depois. 
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Rocinha (soterramento)
●

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 a 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 uma parada
cardíaca. A equipe médica tentou reanimar com uma massagem cardíaca, mas não
tiveram sucesso.  Vale destacar que o sistema de alerta e alarme comunitário não
funcionou naquela noite na Rocinha.

Vidigal (enxurrada)
●

Marise da Cruz Santana - Idade não encontrada
○

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 e ela foi
arrastada pela força das águas e pedras que invadiram o local. O seu corpo foi
encontrado em frente a uma oficina, mais abaixo.
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1.2 - Breve histórico do impacto das chuvas intensas de 8 de abril de 2019
Dois meses depois, no dia 8 de abril, por volta de 18h15, a cidade foi atingida por outra tempestade. A
Prefeitura declarou estágio de crise às 20h55. As chuvas alcançaram um volume de 312,2mm (em
22h15), com ventos de mais de 100 km/h. A água que caiu em 24 horas corresponde a 164% a mais
que a média para o mês de abril inteiro. Em quatro horas choveu mais do que nos dias 6 e 7 de
fevereiro.
A cidade ficou arrasada após o temporal. Ruas viraram rios, calçamentos foram arrancados pelas
enxurradas, carros foram arrastados, casas foram inundadas, árvores derrubadas e novos apagões
se espalharam pelo município. Na zona norte, o Rio Maracanã transbordou. Na zona sul, novos
deslizamentos ocorreram na Avenida Niemeyer. Outro trecho da ciclovia Tim Maia desabou, agora
próximo ao bairro de São Conrado. Contudo, dessa vez, a via havia sido interditada antes e não houve
feridos ou mortos. Na Avenida Carlos Peixoto, em Botafogo, um deslizamento de terra atingiu um
táxi, matando três pessoas. Outro deslizamento, no Morro da Babilônia, no Leme, matou mais três
pessoas. Na rua Marquês de São Vicente, na Gávea, uma pessoa morreu afogada após ser arrastada
pela enxurrada para debaixo de um carro. Na zona oeste, a região de Jardim Maravilha ficou
inteiramente inundada, com moradores se deslocando em barcos nos dias seguintes. Uma pessoa foi
encontrada morta, afogada. Já em Santa Cruz, um morador morreu eletrocutado enquanto tentava
limpar o ralo da sua casa para escoar a água. Na região de Antares, em Santa Cruz, outra pessoa foi
encontrada afogada.
O Rio permaneceu em estágio de crise por mais de uma semana. Os transtornos levaram a Prefeitura
a decretar calamidade pública.
No formulário de informações de desastre (documento obrigatório para a decretação de estado de
calamidade), a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos realizou o atendimento de 580 famílias desalojados (aproximadamente 2.900 pessoas) e
69 famílias desabrigadas (aproximadamente 345 pessoas). Além disso, registrou outras 15.167
famílias afetadas diretamente pelo desastre (aproximadamente 75.835 pessoas). A Defesa Civil
interditou 192 residências. De acordo com o documento, de 10% a 20% da população do município foi
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afetada por poluição ou contaminação da água. Foram estimados R$ 169.444.588,99 de prejuízos
públicos e R$ 182.000.000,00 de prejuízos econômicos privados.
As regiões que registraram chuvas fortes (intensidade máxima acima de 50 mm em 1h) foram:
Tabela 2 - Maiores índices pluviométricos registrados em 8 e 9 de abril de 2019
Estação Pluviométrica

Intensidade Máxima em 1h

Barra/Barrinha

92,2mm

Alto da Boa Vista

89,6mm

Jardim Botânico

88,0mm

Rocinha

86,2mm

Barra/Riocentro

80,2mm

Recreio dos Bandeirantes

75,5mm

Campo Grande

70,8mm

Sepetiba

69,2mm

Tijuca/Muda

68,8mm

Vidigal

68,5mm

Copacabana

67,2mm

Urca

66,6mm

Santa Cruz

61,2mm

Tijuca

61,0mm
Fonte: Sistema Alerta Rio
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Vale destacar que as estações pluviométricas da Rocinha, Alto da Boa Vista, Barra/Barrinha, Jardim
Botânico, Copacabana, Vidigal, Barra/Riocentro e Jacarepaguá/Cidade de Deus bateram, cada uma, o
recorde da sua própria série histórica de chuva (mm/24h). A Prefeitura começou a medir as chuvas
em 1997.
Segue abaixo a lista de mortos por local (total 10):
Morro da Babilônia, Leme (deslizamento)
●

Doralice do Nascimento – 55 anos

●

Gerlane do Nascimento – 53 anos

●

Gilson Cezar Cerqueira – 42 anos
○

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,
Gerlane e Gilson, vizinho das duas irmãs, morreram soterrados. Há relatos de 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 Gerlane foi retirado
dos escombros por vizinhos, que chegaram a encontrar Doralice com vida, mas ela
não resistiu e faleceu. O corpo de Gilson só foi achado no dia seguinte, pelo corpo de
bombeiros.
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Botafogo (soterramento)
●

Lúcia Xavier Sarmento Leite– 64 anos

●

Julia Neves Aché – 7 anos

●

Marcelo Tavares Marcelino – 42 anos
○

Lúcia e Julia (avó e neta) foram soterradas enquanto estavam no táxi de Marcelo, na
saída do Rio Sul, shopping em Botafogo, na Avenida Carlos Peixoto.

Gávea (afogamento)
●

Guilherme Fontes – 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, no bairro da Gávea.
A causa da morte foi por afogamento.

Santa Cruz (eletrocutado)
●

Leandro Ramos – 40 anos
○

Leandro morreu eletrocutado ao tentar retirar a água que invadia a casa onde
morava em Santa Cruz. Segundo familiares, Ramos chegou a ser levado à UPA do
Cesarão, mas não resistiu.
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Santa Cruz (afogamento)
●

Reginaldo Exidro da Silva – 30 anos
○

O corpo de Reginaldo foi encontrado na localidade de Antares, em Santa Cruz. A
causa morte foi afogamento.

Jardim Maravilha, Campo Grande (afogamento)
●

Wagner Luciano de Farias Pereira – 29 anos
○

O corpo de Wagner foi encontrado no bairro do Jardim Maravilha, em Campo Grande,
zona oeste do Rio. A causa morte foi afogamento. Relatos dão conta de que ele caiu
de uma ponte sem guarda corpo, no canal conhecido como Valão de Senna. Wagner
não sabia nadar.
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Capítulo 2 - A CPI das Enchentes: apontar responsabilidades e propor soluções
No dia 15 de fevereiro de 2019, em decorrência dos desastres ocorridos na cidade do Rio de Janeiro após
as chuvas de 6 de fevereiro, o vereador Tarcísio Motta (PSOL) coletou as assinaturas suﬁcientes (17) e
protocolou na Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro um requerimento para criar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito com o intuito de investigar as responsabilidades do poder público
diante dos temporais que recorrentemente atingem a cidade e recomendar soluções para prevenir
desastres com propostas de políticas públicas.
A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída a partir do Requerimento nº 936/2019, com o
objetivo 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 Requerimento foi deferido e deu origem à Resolução nº 1.450, de 22 de Fevereiro de 2019, publicada
no Diário da Câmara Municipal (DCM) de 25/02/2019.
A composição da Comissão foi estabelecida pelo Ato do Presidente n° 161/2019, publicado no DCM de
13/03/2019. Os vereadores Tarcísio Motta (PSOL), Renato Cinco (PSOL), Rosa Fernandes (MDB), Marcelo
Arar (PTB) e Tiãozinho do Jacaré (Republicanos) foram designados como membros titulares. A vereadora
Teresa Bergher (PSDB) e o vereador Major Elitusalem (PSC) foram designados como suplentes.
No dia 21 de março de 2019, na reunião de instalação, o vereador Tarcísio Motta, autor do pedido de
instalação desta CPI, foi eleito pelos demais membros como presidente da Comissão. Em seguida, o
vereador Renato Cinco foi eleito relator.
No ﬁnal de agosto de 2019, após se ausentar de todas as sessões da CPI até então, o Vereador Marcelo
Arar comunicou sua renúncia como membro desta CPI, por meio do Ofício GVMA nº 60/2019, publicado
no DCM de 30/08/2019.
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Devidamente instalada, a CPI realizou uma reunião de instalação, 24 reuniões e audiências ordinárias,
uma reunião extraordinária, uma visita técnica ao tribunal de contas do município, duas audiências
públicas e uma reunião de encerramento, além de diligências diversas.
A Comissão iniciou seus trabalhos em 21 de março de 2019, com o primeiro prazo de 120 (cem e vinte)
dias, suspendeu os trabalhos durante o recesso parlamentar (entre 01 de julho e 31 de julho), retornou
no dia 1 de agosto de 2019, cumpriu a prorrogação regimental aprovada em plenário de mais 60
(sessenta) dias, e encerrou suas atividades em 17 de outubro de 2019.
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2.1 - Reuniões, Audiências e Visitas Técnicas
Data

Hora

21/03/2019

13h

28/03/2019

13h

11/04/2019

13h

17/04/2019

13h

25/04/2019

13h

26/04/2019

14h

02/05/2019

13h

09/05/2019

13h

Reunião
Assunto
Reunião de Instalação da Instalação da Comissão e Eleição da Presidência e Relatoria
Comissão
Audiência com a Professora Ana Luiza Coelho Netto
Primeira Reunião
(IGEO/UFRJ) e o Professor Leonardo Esteves de Freitas
(IGEO/UFRJ)
Audiência com a Professora Ana Lúcia Nogueira de Paiva
Segunda Reunião
Britto (FAU/UFRJ) e o Professor Alexandre Pessoa Dias
(FIOCRUZ)
Audiência com a Professora Suzana Kahn Ribeiro
Terceira Reunião
(COPPE/UFRJ, Presidente do Comitê Cientíﬁco do Painel
Brasileiro de Mudanças Climáticas)
Visita técnica ao Tribunal de Contas do Município do Rio de
Primeira Visita Técnica
Janeiro (TCM-RJ) e audiência com o Presidente Thiers
Vianna Montebello.
Audiência Pública com moradores de comunidades
atingidas pelas chuvas de fevereiro e abril com a presença
da Sra. Defensora Pública do Núcleo de Terras e Habitação,
Maria Julia Miranda Baltazar Rocha, Sr. Secretário Municipal
de Conservação, Roberto Nascimento da Silva, Sr.
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação,
Quarta Reunião
Sebastião Bruno, Sr. Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos, João Mendes de Jesus, Sr. Chefe
de Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil
(Respondendo pelo Expediente), Felipe Ribeiro Ramalho, Sr.
Chefe Executivo do Centro de Operações e Resiliência,
Alexandre Goldfeld Cardeman e Sr. Superintendente
Operacional da Defesa Civil, Rodrigo Bissoli
Audiência com a Sra. Marta Varela Silva, Inspetora Geral da
6ª IGE, e o Sr. Almir Araújo de Moraes, Auditor da 6ª IGE, do
Quinta Reunião
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre os
resultados da Auditoria Operacional das políticas de Meio
Ambiente
Audiência com o Sr. Roberto Mauro Chapiro, Auditor da
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, e Sr. Diogo
Marques, Auditor de Controle Externo, do Tribunal de
Sexta Reunião
Contas do Município do Rio de Janeiro sobre a execução
orçamentária dos programas relacionados à prevenção de
desastres causados por chuvas fortes.

021

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes

Data

Hora

Reunião

16/05/2019

13h

23/05/2019

13h

30/05/2019

13h

06/06/2019

13h

13/06/2019

13h

01/08/2019

13h

Assunto
Audiência com o Sr. Herbem da Silva Maia, Presidente da
Sétima Reunião
Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de
Janeiro (Geo-Rio) e técnicos da referida fundação.
Audiência com o Sr. Marcelo Jabre Rocha, Presidente da
Oitava Reunião
Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro
(Rio-Águas) e técnicos da referida fundação.
Audiência com Técnicos da Subsecretaria de Proteção e
Nona Reunião
Defesa Civil (SUBPDEC)
Audiência com o Sr. Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida,
Décima Reunião
Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb) e técnicos da referida companhia
Audiência com o Sr. Alexandre Goldfeld Cardeman, Chefe
Décima Primeira Reunião Executivo de Operações e Resiliência do Centro de
Operações e Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro.
Audiência com a Presidência da Companhia Estadual de
Décima Segunda Reunião Águas e Esgotos (Cedae).

08/08/2019

13h

Décima Terceira Reunião

15/08/2019

10h

Décima Quarta Reunião

15/08/2019

13h

Décima Quinta Reunião

22/08/2019

13h

Décima Sexta Reunião

29/08/2019

13h

Décima Sétima Reunião

(Presidência da Cedae não Compareceu)

Audiência com o Sr. Hélio Cabral Moreira, Presidente da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), e técnicos
da referida companhia
Audiência com o Sr. Sinval Andrade, Presidente da
Companhia Zona Oeste Mais Saneamento, Concessionária
de Serviços de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários
na AP5
Audiência com o Sr. Marcos Sant’anna Lacerda, Presidente
do Comitê de Bacia da Região Hidrográﬁca da Baía de
Guanabara
Audiência com o Sr. Roberto Mauro Chapiro, Auditor da
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, e o Sr.
Diogo Marques, Auditor de Controle Externo, do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro
Audiência com o Sr. Marcelo André Cid Heráclito do Porto
Queiroz, Secretário de Meio Ambiente da Cidade do Rio de
Janeiro, e técnicos da referida secretaria
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Data

Hora

05/09/2019

13h

12/09/2019

13h

13/09/2019

14h

18/09/2019

13h

26/09/2019

13h

03/10/2019

13h

10/10/2019

13h

16/10/2019

13h

17/10/2019

13h

Reunião

Assunto
Audiência com o Sr. Roberto Nascimento da Silva,
Décima Oitava Reunião
Secretário Municipal de Conservação, e técnicos da referida
secretaria
Audiência com a Sra. Ana Beatriz Buscha Araújo, Secretária
Municipal de Saúde, o Sr. Paulo Cesar Amêndola de Souza,
Décima Nona Reunião
Secretário Municipal de Ordem Pública, o Sr. Edson Tavares
da Silva, Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, e
técnicos das referidas secretarias e subsecretaria
Audiência Pública com moradores de comunidades
atingidas pelas chuvas de fevereiro e abril com a presença
da Sra. Defensora Pública do Núcleo de Terras e Habitação,
Maria Julia Miranda Baltazar Rocha, Sr. Secretário Municipal
de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero, Sr. Secretário
Vigésima Reunião
Municipal da Casa Civil, Paulo Albino Santos Soares, Sr.
Secretário Municipal de Conservação, Roberto Nascimento
da Silva, Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e
Habitação, Sebastião Bruno e Sr. Secretário de Meio
Ambiente da Cidade, Marcelo André Cid Heráclito do Porto
Queiroz
Vigésima Primeira
Audiência com o Sr. Sebastião Bruno, Secretário Municipal
Reunião
de Infraestrutura e Habitação
Audiência com a Sra. Fernanda Tejada, Secretária Municipal
Vigésima Segunda
de Urbanismo, e o Sr. Sebastião Bruno, Secretário Municipal
Reunião
de Infraestrutura e Habitação
Vigésima Terceira
Audiência com o Sr. Paulo Albino Santos Soares, Secretário
Reunião
Municipal da Casa Civil
Audiência com o Sr. Francisco Florido, Subsecretário de
Vigésima Quarta Reunião Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda (Respondendo
pelo Expediente), e técnicos da referida secretaria
Audiência com o Sr. Aílton Cardoso da Silva, Secretário
da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Gabinete do
Vigésima Quinta Reunião Especial
Prefeito e o Sr. Igor Cardoso Silveira, Assessor Técnico da
Prefeitura do Rio de Janeiro
Reunião de
Reunião de Encerramento dos Trabalhos da Comissão,
Encerramento
Apresentação e votação do Relatório Final.
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2.2 - Ofícios Enviados
Of. n°

Data

Assunto
Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 28 de março
Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 28 de março
Solicita serviços auxiliares para a realização da reunião
no dia 28 de março

004/2019 27/03/2019

Destinatário
Presidência da Câmara de
Vereadores
Presidência da Câmara de
Vereadores
Presidência da Câmara de
Vereadores
Sra. Professora Ana Luiza
Coelho Netto

005/2019

-

-

Numeração Reservada e Não Utilizada

006/2019

-

-

Numeração Reservada e Não Utilizada

001/2019 21/03/2019
002/2019 26/03/2019
003/2019 27/03/2019

Convite para audiência da comissão no dia 28 de março

da Câmara de
008/2019 02/04/2019 Presidência
Vereadores
da Câmara de
009/2019 02/04/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
diversas reuniões de trabalho da Comissão no mês de
abril
Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 11 de abril
Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 17 de abril

010/2019

Numeração Reservada e Não Utilizada

da Câmara de
007/2019 02/04/2019 Presidência
Vereadores

-

-

Professora Ana Lucia
011/2019 08/04/2019 Sra.
Britto
Professor Alexandre
012/2019 08/04/2019 Sr.
Pessoa Dias
Professora Suzana
013/2019 08/04/2019 Sra.
Kahn Ribeiro

Convite para audiência da comissão no dia 11 de abril

014/2019 08/04/2019 Sr. Sérgio Portella

Convite para audiência da comissão no dia 17 de abril

Companhia Municipal de
015/2019 12/04/2019 Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb)

Requerimento de Informações

Convite para audiência da comissão no dia 11 de abril
Convite para audiência da comissão no dia 17 de abril
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Of. n°

Data

016/2019 12/04/2019
017/2019 12/04/2019
018/2019 12/04/2019
019/2019 24/04/2019
020/2019 12/04/2019
021/2019 12/04/2019
022/2019 12/04/2019
023/2019 12/04/2019
024/2019 12/04/2019
025/2019 12/04/2019
026/2019 12/04/2019
027/2019 12/04/2019
028/2019 12/04/2019

Destinatário
Centro de Operações Rio
(COR)
Subsecretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil
(SUBPDEC)
Fundação Instituto de
Geotécnica do Rio de Janeiro
(Geo-Rio)
Fundação Instituto das
Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)
Secretaria Municipal de
Conservação (Seconserva)
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos
Humanos (SMASDH)
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação
(SMIH)
Secretaria Municipal de
Saúde (SMS)
Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae)

Assunto
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações
Requerimento de Informações

Solicita providências - Reparos na rede de abastecimento
de água e coleta de esgoto na região do Horto
o Sr. Prefeito para audiência pública no dia 26 de
Gabinete do Prefeito (GBP) Convida
abril
Secretaria Municipal da
Convoca o Sr. Secretário Municipal da Casa Civil para
Casa Civil (CVL)
audiência pública no dia 26 de abril
Secretaria Municipal de
Convoca o Sr. Secretário Municipal de Conservação para
Conservação (Seconserva) audiência pública no dia 26 de abril
Secretaria Municipal de
o Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e
Infraestrutura e Habitação Convoca
Habitação
para audiência pública no dia 26 de abril
(SMIH)
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Of. n°

Data

Destinatário
Secretaria Municipal de
Social e
029/2019 12/04/2019 Assistência
Direitos Humanos
(SMASDH)

Assunto
Convoca o Sr. Secretário Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos para audiência pública no dia 26 de
abril

Subsecretaria Municipal de Convoca o Sr. Subsecretário de Proteção e Defesa Civil
030/2019 12/04/2019 Proteção e Defesa Civil
para audiência pública no dia 26 de abril
(SUBPDEC)
031/2019 12/04/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Solicita esclarecimentos ao Gabinete do Prefeito
Fundação Instituto das
032/2019 24/04/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Requerimento de Informações

Fundação Instituto de
033/2019 12/04/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Requerimento de Informações

034/2019

-

-

Numeração Reservada e Não Utilizada

035/2019

-

-

Numeração Reservada e Não Utilizada

Fundação Instituto de
036/2019 17/04/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Solicita providências - Obras e serviços na região de
Barra de Guaratiba

Fundação Instituto das
037/2019 17/04/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Solicita providências - Serviços de manejo e manutenção
na região de Barra de Guaratiba

Municipal de
Solicita providências - Obras e serviços na região de
038/2019 17/04/2019 Secretaria
Conservação (Seconserva) Barra de Guaratiba
Subsecretaria Municipal de Solicita providências - Realização de vistorias em imóveis
039/2019 17/04/2019 Proteção e Defesa Civil
na região de Barra de Guaratiba
(SUBPDEC)
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Of. n°

Data

Destinatário
Assunto
Subsecretaria Municipal de Solicita providências - Realização de vistorias em imóveis
040/2019 17/04/2019 Proteção e Defesa Civil
na região do Horto
(SUBPDEC)
Fundação Instituto das
041/2019 17/04/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Solicita providências - Realização de vistoria no Rio dos
Macacos na região do Horto

Fundação Instituto de
042/2019 17/04/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Solicita providências - Realização de vistoria geotécnica
na região do Horto

Estadual de
043/2019 17/04/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Solicita providências - Reparos na rede de abastecimento
de água e coleta de esgoto na Rua Pacheco Leão

Companhia Municipal de
044/2019 17/04/2019 Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb)

Solicita providências - Obras e serviços na região de
Barra de Guaratiba

da Câmara de
045/2019 17/04/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação da visita
técnica do dia 25 de abril

da Câmara de
046/2019 17/04/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 26 de abril

da Câmara de
047/2019 29/04/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
diversas reuniões de trabalho da Comissão no mês de
maio

da Câmara de
048/2019 29/04/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 2 de maio

do Vereador
049/2019 24/04/2019 Gabinete
Tiãozinho do Jacaré

Remete Cópia de Documentos Solicitados

Núcleo de Terras e
da Defensoria
050/2019 24/04/2019 Habitação
Pública do Estado do Rio
de Janeiro

Convida representante para audiência pública no dia 26
de abril
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Of. n°

Data

Destinatário
Núcleo de Fazenda e
Públicos da
051/2019 24/04/2019 Registros
Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro

Assunto
Convida representante para audiência pública no dia 26
de abril

Coordenação de Saúde e
Coletiva da
052/2019 24/04/2019 Tutela
Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro

Convida representante para audiência pública no dia 26
de abril

de Contas do
053/2019 25/04/2019 Tribunal
Município

Solicita a disponibilização de auditores do TCM para
assessorar os trabalhos da Comissão

de Contas do
054/2019 25/04/2019 Tribunal
Município

Convida auditores para apresentação dos dados de
execução orçamentária em reunião de trabalho no dia 9
de maio

Gabinete dos Vereadores
Cinco, Rosa
055/2019 02/05/2019 Renato
Fernandes, Tiãozinho do
Jacaré e Teresa Bergher

Remete Cópia de Documentos Solicitados

da Câmara de
056/2019 02/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 9 de maio

da Câmara de
057/2019 02/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 9 de maio

Fundação Instituto de
058/2019 07/05/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Solicita providências - Realização de vistoria geotécnica
em Botafogo

059/2019

Numeração Reservada e Não Utilizada

-

-

Fundação Instituto de
060/2019 09/05/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Solicita providências - Revisão e ampliação dos
protocolos de interdição de vias e do Sistema de Alerta e
Alarme Comunitário para Chuvas Fortes
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Of. n°

Data

Destinatário
Fundação Instituto de
061/2019 09/05/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Assunto
Solicita providências - Disponibilização dos dados de
estações pluviométricas do Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário na forma de Dados Abertos

Fundação Instituto de
062/2019 09/05/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Requerimento de Informações

de Contas do
063/2019 09/05/2019 Tribunal
Município

Solicita providências - Realização de Auditoria
Operacional no Sistema de Alerta

Fundação Instituto de
064/2019 09/05/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Convoca o Sr. Presidente da Fundação para audiência no
dia 16 de maio

065/2019 09/05/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Solicita esclarecimentos ao Gabinete do Prefeito
Fundação Instituto das
066/2019 09/05/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Convoca o Sr. Presidente da Fundação para audiência no
dia 23 de maio

da Câmara de
067/2019 13/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 16 de maio

da Câmara de
068/2019 13/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 23 de maio

da Câmara de
069/2019 13/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
diversas reuniões de trabalho da Comissão no mês de
junho

Fundação Instituto das
070/2019 15/05/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Solicita providências - Análise e Obras na Escola
Sócrates Galvêas

Municipal de
071/2019 15/05/2019 Secretaria
Educação (SME)

Solicita esclarecimentos à Secretaria Municipal de
Educação

Subsecretaria Municipal de Solicita providências - Análise e Obras na Escola
072/2019 15/05/2019 Proteção e Defesa Civil
Sócrates Galvêas
(SUBPDEC)
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Fundação Instituto das
073/2019 16/05/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Assunto
Requerimento de Informações

Gabinete dos Vereadores
Renato Cinco, Rosa
074/2019 20/05/2019 Fernandes, Tiãozinho do
Jacaré, Teresa Bergher e
Major Elitusalem

Remete Cópia de Documentos Solicitados

Fundação Instituto das
075/2019 20/05/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Requerimento de Informações

Subsecretaria Municipal de
076/2019 20/05/2019 Proteção e Defesa Civil
Requerimento de Informações
(SUBPDEC)
da Câmara de
077/2019 22/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 30 de maio

da Câmara de
078/2019 22/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 6 de junho

da Câmara de
079/2019 22/05/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 13 de junho

Subsecretaria Municipal de Convoca o Sr. Subsecretário para audiência no dia 30 de
080/2019 22/05/2019 Proteção e Defesa Civil
maio
(SUBPDEC)
Companhia Municipal de
081/2019 23/05/2019 Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb)

Convoca o Sr. Presidente da Companhia para audiência no
dia 6 de junho

de Operações Rio
082/2019 23/05/2019 Centro
(COR)

Convoca o Sr. Chefe Executivo para audiência no dia 13 de
junho

083/2019 23/05/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Solicita esclarecimentos ao Gabinete do Prefeito
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Destinatário
Municipal de
084/2019 23/05/2019 Empresa
Urbanização (Rio-Urbe)

Assunto
Solicita esclarecimentos à Rio-Urbe sobre o andamento
das obras do Museu do Pontal

de Contas do
085/2019 30/05/2019 Tribunal
Município

Solicita a elaboração de estudo de execução
orçamentária

Estadual de
086/2019 19/06/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Convoca o Sr. Presidente da Companhia para audiência no
dia 27 de junho

da Câmara de
087/2019 19/06/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 27 de junho

Zona Oeste
088/2019 27/06/2019 Companhia
Mais Saneamento

Convoca o Sr. Presidente da Companhia para audiência no
dia 8 de agosto

Estadual de
089/2019 27/06/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Convoca o Sr. Presidente da Companhia para audiência no
dia 1 de agosto

da Câmara de
090/2019 27/06/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
diversas reuniões de trabalho da Comissão no mês de
agosto

da Câmara de
091/2019 16/07/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 1 de agosto

Comitê de Bacia da Região
092/2019 27/06/2019 Hidrográﬁca da Baía de
Guanabara

Convoca o Sr. Presidente do Comitê de Bacia para
audiência no dia 15 de agosto

Comitê de Bacia da Região
dos Rios
093/2019 27/06/2019 Hidrográﬁca
Guandu, da Guarda e
Guandu-Mirim

Convoca o Sr. Presidente do Comitê de Bacia para
audiência no dia 15 de agosto

Estadual de
094/2019 01/08/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Convoca o Sr. Presidente da Companhia para audiência no
dia 8 de agosto

de Contas do
095/2019 01/08/2019 Tribunal
Município

Convida auditores para apresentação dos dados de
execução orçamentária em reunião de trabalho no dia 22
de agosto
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Zona Oeste
096/2019 01/08/2019 Companhia
Mais Saneamento

Assunto
Retiﬁca convocação do Sr. Presidente da Companhia para
audiência no dia 15 de agosto

da Câmara de
097/2019 01/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 15 de agosto

da Câmara de
098/2019 01/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 8 de agosto

da Câmara de
099/2019 01/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 15 de agosto pela manhã

da Câmara de
100/2019 01/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 15 de agosto pela tarde

da Câmara de
101/2019 01/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 6 de setembro

Fundação Instituto de
Geotécnica do Rio de
102/2019 01/08/2019 Janeiro (Geo-Rio),
Requerimento de Informações
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação
103/2019 01/08/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Requerimento de Informações
Grupo de Atuação
em Meio
104/2019 01/08/2019 Especializada
Ambiente do Ministério
Público do Rio de Janeiro

Resposta ao Ofício 261/2019/GAEMA

da Câmara de
105/2019 06/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 5 de setembro

da Câmara de
106/2019 12/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 12 de setembro

da Câmara de
107/2019 19/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 19 de setembro
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Destinatário
da Câmara de
108/2019 26/08/2019 Presidência
Vereadores

Assunto
Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 26 de setembro

da Câmara de
109/2019 06/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 22 de agosto

Estadual de
110/2019 06/08/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Resposta a Ofício solicitando o esclarecimento sobre os
temas do depoímento

Estadual de
111/2019 09/08/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Requerimento de Informações

Estadual de
112/2019 09/08/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Solicita esclarecimentos à Companhia Estadual de Águas
e Esgotos

da Câmara de
113/2019 22/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita cancelamento da reserva do espaço físico para
realização de reunião de trabalho da Comissão no dia 6
de setembro

da Câmara de
114/2019 22/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
reunião de trabalho da Comissão no dia 13 de setembro

da Câmara de
115/2019 22/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 29 de agosto

Grupo de Atuação
em Meio
116/2019 22/08/2019 Especializada
Ambiente do Ministério
Público do Rio de Janeiro

Resposta ao Ofício 272/2019/GAEMA

Municipal de
117/2019 22/08/2019 Secretaria
Meio Ambiente (SMAC)

Convoca o Sr. Secretário de Meio Ambiente da Cidade
para audiência no dia 29 de agosto

da Câmara de
118/2019 22/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 5 de setembro

da Câmara de
119/2019 22/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 12 de setembro

Municipal de
Convoca o Sr. Secretário de Conservação para audiência
120/2019 22/08/2019 Secretaria
Conservação (Seconserva) no dia 5 de setembro
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Destinatário
Companhia Municipal de
121/2019 22/08/2019 Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb)

Assunto
Convoca o Sr. Diretor Presidente da Companhia Municipal
de Limpeza Urbana para audiência no dia 5 de setembro

Municipal de
122/2019 22/08/2019 Secretaria
Ordem Pública (SEOP)

Convoca o Sr. Secretário de Ordem Pública para audiência
no dia 12 de setembro

Municipal de
123/2019 22/08/2019 Secretaria
Saúde (SMS)

Convoca a Sra. Secretária de Saúde para audiência no dia
12 de setembro

Subsecretaria Municipal de Convoca o Sr. Subsecretário de Proteção e Defesa Civil
124/2019 22/08/2019 Proteção e Defesa Civil
para audiência no dia 12 de setembro
(SUBPDEC)
Municipal de
125/2019 22/08/2019 Secretaria
Saúde (SMS)

Requerimento de Informações

Estadual de
126/2019 28/08/2019 Companhia
Águas e Esgotos (Cedae)

Requerimento de Informações

o Sr. Prefeito para audiência pública no dia 13 de
127/2019 28/08/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Convida
setembro
Municipal da
128/2019 28/08/2019 Secretaria
Casa Civil (CVL)

Convoca o Sr. Secretário Municipal da Casa Civil para
audiência pública no dia 13 de setembro

Municipal de
Convoca o Sr. Secretário Municipal de Conservação para
129/2019 28/08/2019 Secretaria
Conservação (Seconserva) audiência pública no dia 13 de setembro
Secretaria Municipal de
o Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e
130/2019 28/08/2019 Infraestrutura e Habitação Convoca
Habitação
para audiência pública no dia 13 de setembro
(SMIH)
Secretaria Municipal de
Social e
131/2019 28/08/2019 Assistência
Direitos Humanos
(SMASDH)

Convoca o Sr. Secretário Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos para audiência pública no dia 13 de
setembro

Subsecretaria Municipal de Convoca o Sr. Subsecretário de Proteção e Defesa Civil
132/2019 28/08/2019 Proteção e Defesa Civil
para audiência pública no dia 26 13 de setembro
(SUBPDEC)
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da Câmara de
133/2019 28/08/2019 Presidência
Vereadores

Assunto
Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 13 de setembro

da Câmara de
134/2019 29/08/2019 Presidência
Vereadores

Solicita alteração de data de reserva do espaço físico
para realização de reunião de trabalho da Comissão no
dia 18 de setembro

Subsecretaria Municipal de Solicita esclarecimentos à Subsecretaria de Proteção e
135/2019 05/09/2019 Proteção e Defesa Civil
Defesa Civil
(SUBPDEC)
Subsecretaria Municipal de
136/2019 05/09/2019 Proteção e Defesa Civil
Requerimento de Informações
(SUBPDEC)
Municipal da
137/2019 05/09/2019 Secretaria
Casa Civil (CVL)

Requerimento de Informações

Municipal de
138/2019 05/09/2019 Secretaria
Conservação (Seconserva) Requerimento de Informações
Companhia Municipal de
139/2019 05/09/2019 Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb)

Requerimento de Informações

Municipal de
140/2019 05/09/2019 Secretaria
Fazenda (SMF)

Solicita esclarecimentos à Secretaria de Fazenda

de Operações Rio
141/2019 05/09/2019 Centro
(COR)

Solicita esclarecimentos ao Centro de Operações

do Meio
142/2019 09/09/2019 Secretaria
Ambiente

Convoca o Sr. Secretário de Meio Ambiente da Cidade
para audiência pública no dia 13 de setembro

Companhia Municipal de
143/2019 09/09/2019 Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb)

Convoca o Sr. Presidente da Companhia para audiência
pública no dia 13 de setembro

Fundação Instituto das
144/2019 09/09/2019 Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas)

Convoca o Sr. Presidente da Fundação para audiência
pública no dia 13 de setembro
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Fundação Instituto de
145/2019 09/09/2019 Geotécnica do Rio de
Janeiro (Geo-Rio)

Assunto
Convoca o Sr. Presidente da Fundação para audiência
pública no dia 13 de setembro

Grupo de Atuação
em Meio
146/2019 09/09/2019 Especializada
Ambiente do Ministério
Público do Rio de Janeiro

Convida representante para audiência pública no dia 13 de
setembro

Núcleo de Terras e
da Defensoria
147/2019 09/09/2019 Habitação
Pública do Estado do Rio
de Janeiro

Convida representante para audiência pública no dia 13 de
setembro

Secretaria Municipal de
o Sr. Secretário de Infraestrutura e Habitação
148/2019 13/09/2019 Infraestrutura e Habitação Convoca
para
audiência
no dia 18 de setembro
(SMIH)
149/2019

-

-

da Câmara de
150/2019 16/09/2019 Presidência
Vereadores
151/2019

Numeração Reservada e Não Utilizada

Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 18 de setembro

Secretaria Municipal de
o Sr. Presidente da Fundação Geo-Rio para
16/09/2019 Infraestrutura e Habitação Convoca
audiência
no dia 18 de setembro
(SMIH)

Municipal de
152/2019 16/09/2019 Secretaria
Urbanismo (SMU)

Convoca a Sra. Secretária de Urbanismo para audiência
no dia 26 de setembro

da Câmara de
153/2019 16/09/2019 Presidência
Vereadores

Solicita reserva do espaço físico para realização de
diversas reuniões de trabalho da Comissão no mês de
outubro

Municipal da
154/2019 16/09/2019 Secretaria
Casa Civil (CVL)

Convoca o Sr. Secretário da Casa Civil para audiência no
dia 3 de outubro

155/2019 16/09/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Convida o Sr. Prefeito para audiência no dia 10 de outubro
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156/2019
157/2019
158/2019
159/2019
160/2019
161/2019

Data

Destinatário
Assunto
Secretaria Municipal de
o Sr. Secretário de Infraestrutura e Habitação
18/09/2019 Infraestrutura e Habitação Convoca
para
audiência
no dia 26 de setembro
(SMIH)
o Sr. Secretário Especial da Prefeitura do Rio de
19/09/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Convoca
Janeiro para audiência no dia 10 de outubro
a Sra. Chefe de Gabinete da Prefeitura do Rio de
19/09/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) Convoca
Janeiro para audiência no dia 10 de outubro
da Câmara de Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
19/09/2019 Presidência
Vereadores
trabalho no dia 26 de setembro
da Câmara de Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
26/09/2019 Presidência
Vereadores
trabalho no dia 3 de outubro
Secretaria Municipal de
esclarecimentos à Secretaria Municipal de
02/10/2019 Infraestrutura e Habitação Solicita
Infraestrutura e Habitação
(SMIH)

Municipal de
162/2019 03/10/2019 Secretaria
Fazenda (SMF)
Municipal de
163/2019 03/10/2019 Secretaria
Fazenda (SMF)
da Câmara de
164/2019 03/10/2019 Presidência
Vereadores
165/2019 08/10/2019
166/2019 10/10/2019
167/2019 10/10/2019
168/2019 10/10/2019
169/2019 10/10/2019
170/2019 10/10/2019

Convoca o Sr. Secretário Municipal de Fazenda para
audiência no dia 10 de outubro
Convoca o Sr. Subsecretário de Gestão da Secretaria
Municipal de Fazenda para audiência no dia 10 de outubro
Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
trabalho no dia 10 de outubro
convocação da Sra. Chefe de Gabinete da
Gabinete do Prefeito (GBP) Retiﬁca
Prefeitura do Rio de Janeiro
Presidência da Câmara de Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
Vereadores
trabalho no dia 17 de outubro
Presidência da Câmara de Solicita publicação do edital de convocação de reunião de
Vereadores
trabalho no dia 16 de outubro
Presidência da Câmara de Solicita reserva do espaço físico para realização de
Vereadores
reunião de trabalho da Comissão no dia 16 de outubro
o Sr. Secretário Especial da Prefeitura do Rio de
Gabinete do Prefeito (GBP) Convoca
Janeiro para audiência no dia 16 de outubro
Gabinete do Prefeito (GBP) Convida o Sr. Prefeito para audiência no dia 16 de outubro
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2.3 - Documentos Anexados
Número do
Anexo

Descrição

Páginas

1.1

7

1.2

Reportagem G1 - Levantamento mostra que Prefeitura do Rio repassou R$ 22 milhões
da conservação para publicidade e propaganda
Dreczynsky, Calado, Barros - Chuvas extremas no município do Rio de Janeiro Histórico a partir do Século XIX

14

1.3

Defesa civil realiza simulado em 50 comunidades

2

1.4

Verão 2018: Defesa Civil do Rio faz simulação de resposta a eventos chuvosos no COR

2

1.5

Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e ou Prolongadas

52

1.6

Plano de Contingência da Defesa Civil

39

1.7

Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

41

1.8

Plano de Contingência da Rio-Águas

24

1.9

Plano de Resposta Pronto Emprego Comlurb

9

1.10

5

1.14

Reportagem O Globo - Sistema que monitora em tempo real nível de água dos rios está
parado desde 2017
Relatório Técnico de Danos Provocados Pelas Chuvas dos dias 8 e 9 de Abril na Cidade
do Rio de Janeiro
Reportagem G1 - Quase 40 obras da prefeitura do Rio para conter encostas são feitas
sem licitação e contrato
Reportagem Extra - Três pessoas ﬁcam feridas em deslizamento de terra no Jardim
Pernambuco, no Leblon
Relatório de Execução Orçamentária de Programas e Ações relacionados à prevenção e
mitigação de riscos de desastres

1.15

Planilha de Acompanhamento de Obras Geo-Rio

2

1.16

Reportagem O Globo - Lugares atingidos por temporais no Rio sofrem com falta de
obras e recursos

7

1.17

Relatório do Grupo de Trabalho Interdisciplinar instituído pelo Decreto Rio nº 45921

446

1.11
1.12
1.13
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Número do
Anexo
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Descrição

Páginas

Notas Taquigráﬁcas da Reunião de Instalação
Notas Taquigráﬁcas da Primeira Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Segunda Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Terceira Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Quarta Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Quinta Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Sexta Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Sétima Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Oitava Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Nona Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Reunião

4
46
49
24
74
23
28
66
72
69
51

Notas Taquigráﬁcas da Décima Primeira Reunião

62

Notas Taquigráﬁcas da Décima Segunda Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Terceira Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Quarta Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Quinta Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Sexta Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Sétima Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Oitava Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Décima Nona Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Vigésima Reunião
Notas Taquigráﬁcas da Vigésima Primeira Reunião

13
69
56
54
38
70
72
76
78
81
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Número do
Anexo

Descrição

Páginas

2.23

Notas Taquigráﬁcas da Vigésima Segunda Reunião

74

2.24

Notas Taquigráﬁcas da Vigésima Terceira Reunião

63

2.25

Notas Taquigráﬁcas da Vigésima Quarta Reunião

56

2.26

Notas Taquigráﬁcas da Vigésima Quinta Reunião

61

2.27

Notas Taquigráﬁcas da Reunião de Encerramento

37
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Data

Destinatário

Itens não Respondidos
Relatório das atividades relacionadas à limpeza de bueiros
Companhia
Municipal
de
desobstrução das galerias de águas pluviais para os
015/2019 12/04/2019 Limpeza Urbana (Comlurb) eanos
de 2017 até o presente momento, em formato PDF
(.pdf);
Plano de Resiliência do Rio de Janeiro, versão mais
de Proteção recente, em formato PDF (.pdf);
017/2019 12/04/2019 Subsecretaria
e Defesa Civil (SUBPDEC) Plano de Emergência do Rio de Janeiro, versão mais
recente, em formato PDF (.pdf);
Secretaria Municipal de
Planilha com as propostas orçamentárias elaboradas pelo
022/2019 12/04/2019 Infraestrutura e Habitação corpo técnico da secretaria para os anos de 2009 a 2018,
(SMIH)
em formato EXCEL (.xls, .xlsx, .ods);
Planilha, em formato EXCEL (.xls, .xlsx, .ods, .csv),
contendo informações sobre TODOS os Pontos de Apoio
associados ao Sistema de Alarme Sonoro da Cidade do
Rio de Janeiro incluindo, mas não se limitando, as
seguintes informações:
(iv) Coordenadas Geográﬁcas (Latitude e Longitude);
(vi) Capacidade de abrigamento (número de pessoas);
(vii) Telefone de Contato;
(viii) Nome do Responsável;

de Proteção
076/2019 20/05/2019 Subsecretaria
e Defesa Civil (SUBPDEC) Informações não fornecidas em negrito
Planilha, em formato EXCEL (.xls, .xlsx, .ods, .csv), com
as leituras pluviométricas para o pluviômetro Chapéu
Mangueira I entre as 00h00min do dia 8 de abril de 2019
e as 00h00min do dia 11 de abril de 2019
Captura de tela, em formato IMAGEM (.jpg, .png), do
Sistema Websirene (Sistema de Alarme Sonoro da Cidade
do Rio de Janeiro) mostrando os valores de leitura
pluviométrica para o pluviômetro Chapéu Mangueira I
entre às 17h00 do dia 8 de abril de 2019 e as 17h00 do dia
9 de abril de 2019
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Of. n°

Data

Destinatário
Municipal de
084/2019 23/05/2019 Empresa
Urbanização (Rio-Urbe)

Itens não Respondidos
Perguntas sobre o andamento das obras da nova sede
para o museu do pontal.
Relatório de execução orçamentária dos últimos 5 anos,
contendo o demonstrativo de despesas realizadas no
controle de enchentes, com a manutenção e
investimentos em drenagem urbana;
Relação das vias, logradouros e equipamentos públicos
que foram daniﬁcados em razão das chuvas ocorridas em
103/2019 01/08/2019 Gabinete do Prefeito (GBP) 2019;
Quantitativo de gastos realizados com o reparo e/ou
reaquisição das vias públicas e equipamentos públicos que
foram daniﬁcados em razão das chuvas de 2019;
Quantitativo de pessoal das equipes de socorro existentes
no Município para situações de emergências e desastres
nos anos de 2017 a 2019;
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2.5 - Grupo de Trabalho Interdisciplinar: vistoria dos locais atingidos

A Comissão já pretendia organizar uma audiência pública no marco de cem dias das chuvas de 6 de
fevereiro, com o intuito de expor os problemas que ainda persistiam em muitos locais que foram
atingidos. Contudo, diante dos desastres decorrentes do impacto da chuva de 8 de abril, a data da
audiência foi antecipada e seu objeto ampliado, passando a incluir também as demandas das famílias
atingidas pelos último temporal. Ela foi realizada no dia 26 de abril.
Além dos membros da Comissão, participaram da audiência a Defensora Pública do Núcleo de Terras e
Habitação, Sra. Maria Julia Miranda Baltazar Rocha, o então Secretário Municipal de Conservação, Sr.
Roberto Nascimento Silva, o Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, Sr. Sebastião Bruno, o
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Sr. João Mendes de Jesus, o então Chefe
de Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil (respondendo pelo expediente), Sr. Felipe Ribeiro
Ramalho, o Chefe Executivo do Centro de Operações, Sr. Alexandre Goldfeld Cardeman, e o
Superintendente Operacional da Defesa Civil, Sr. Rodrigo Bissoli.
Na audiência, diversos moradores de locais atingidos expuseram suas demandas à Prefeitura. Ao ﬁnal, a
CPI sugeriu à Prefeitura criar um Grupo de Trabalho, composto de técnicos de todos os órgãos municipais
relacionados com a prevenção e mitigação de desastres, para vistoriar os locais impactados que foram
indicados pelos moradores presentes. O então Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil,
Felipe Ribeiro Ramalho, se comprometeu a criar esse Grupo de Trabalho e convidou a assessoria da CPI e
a Defensoria Pública do Estado a acompanhar as vistorias.
No dia 6 de maio de 2019, a Prefeitura publicou o Decreto Rio nº 45921 que “cria Grupo de Trabalho
Interdisciplinar – GTI para elaboração de Plano de Trabalho para visitação e vistoria dos locais afetados
pelas fortes tempestades que atingiram a cidade do Rio de Janeiro, e dá outras providências”. A
coordenação dos trabalhos foi encarregada à Secretaria Municipal da Casa Civil.
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O GTI foi criado com a seguinte composição:
i.

Secretaria da Casa Civil (CVL);

ii.

Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA);

iii.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH);

iv.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH);

v.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS);

vi.

Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (S/SUBPDEC);

vii.

Fundação Instituto de Geotécnica do Município (Geo-Rio);

viii.

Fundação Instituto das Águas do Município (Rio-Águas);

ix.

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Após as primeiras duas vistorias, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SMAC) também foram integradas ao GTI, devido ao teor de demandas que se mostraram
recorrentes.
Foram realizadas onze vistorias, em dez locais diferentes, intercaladas por sete reuniões de alinhamento
no Centro de Operações Rio. Assim, para cada local foi deﬁnido um mapa de problemas. No total, foram
georreferenciados 68 pontos problemáticos.
Em todas as vistorias e reuniões de alinhamento haviam representantes dos órgãos e secretarias que
compõe o GTI, além da assessoria da CPI e representantes do Núcleo de Terras da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro.
Todas as vistorias foram guiadas pelos moradores que participaram da deﬁnição dos locais a serem
vistoriados.
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Abaixo segue a lista de locais vistoriados, com as datas das vistorias:
Tabela 3 - Datas das vistorias realizadas pelo Grupo de Trabalho Interdisciplinar
Localidade

Data da Visita

Horto

20/05/2019

Barra de Guaratiba

22/05/2019

Rocinha (Primeira Visita)

27/05/2019

Rocinha (Segunda Visita)

29/05/2019

Manguinhos

05/06/2019

Jacarezinho

10/06/2019

Santa Alexandrina

10/06/2019

Vidigal

12/06/2019

Babilônia

17/06/2019

Vargem Grande

19/06/2019

Jardim Maravilha

24/06/2019

Concluídas as vistorias, foi acordado o período de um mês para o GTI produzir um relatório (anexo 1.17)
elencando os problemas identiﬁcados, as soluções escolhidas, os prazos, custos e status das ações. Ao
ﬁnal do período, foram realizadas reuniões de revisão junto com a assessoria da CPI e representantes do
Núcleo de Terras da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi acordado uma
extensão de prazo para que retiﬁcações e anexos fossem feitos. O relatório somente ﬁcou pronto em
setembro.
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No dia 13 de setembro, a CPI realizou uma nova audiência pública para o GTI apresentar o relatório ao
público e ouvir os moradores dos locais atingidos que, na sua imensa maioria, ainda aguardam
providências para os seus problemas.1
Além dos membros da Comissão, participaram da audiência a Defensora Pública do Núcleo de Terras e
Habitação, Maria Julia Miranda Baltazar Rocha, o Secretário Municipal de Fazenda, Cesar Augusto
Barbiero, o então Secretário Municipal de Conservação, Roberto Nascimento Silva, o Secretário Municipal
de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, o então Secretário de Meio Ambiente, Marcelo Queiroz, o
Secretário Municipal da Casa Civil, Paulo Albino Santos Soares, o Chefe Executivo do Centro de
Operações, Alexandre Cardeman e o coordenador técnico do Centro de Operações Marcello Vairão.
Na audiência pública, diversos moradores dos locais vistoriados expuseram suas críticas ao relatório
apresentado pela Prefeitura. Ao ﬁnal, a CPI sugeriu à Prefeitura retornar aos locais que foram
vistoriados e discutir o teor do relatório com os moradores. O Secretário da Casa Civil, Paulo Albino
Santos Soares, se comprometeu em organizar esses retornos.
No dia 17 de outubro, durante a reunião de votação ﬁnal deste relatório, a Comissão recebeu o Ofício
CVL/GAB nº 588/2019, no qual a Secretaria da Casa Civil da Prefeitura apresentou um calendário de
novas vistorias nos locais que já haviam sido vistoriados. Desta vez, não houve reunião prévia de
alinhamento para deﬁnição de metodologia. O calendário de retorno não foi combinado com os
moradores locais.
A experiência do GTI evidenciou diversos problemas estruturais da Prefeitura.
i.

Como parece não haver experiência prévia desta gestão em trabalhos interdisciplinares de
vistoria, a falta de um método padronizado de registro e de um protocolo de avaliação fez
com que o próprio GTI tivesse que elaborar o seu método ao longo dos trabalhos. Contudo,
em geral, o GTI dependia das anotações da assessoria da CPI para conseguir completar o
mapa de problemas de cada local nas reuniões de alinhamento realizadas no Centro de
Operações Rio. Durante as vistorias, cada representante de órgão fazia, ou não, suas

Um mês depois dessa audiência, no dia 13 de outubro, o jornal O Globo publicou uma matéria intitulada “Locais atingidos por
temporais no Rio sofrem com falta de obras e recursos”. O subtítulo da matéria resume o teor do texto: “as catástrofes de
fevereiro e 9 de abril ainda estão presentes em pelo menos oito áreas devastadas”.
1
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anotações e registros sem qualquer padrão. Em geral, apenas o coordenador do GTI e a
assessoria da CPI faziam registros e anotações durante as vistorias.
ii.

Nenhuma das soluções propostas foram construídas de forma integrada. Apesar dos
debates nas reuniões de alinhamento terem acumulado análises interdisciplinares
interessantes, a elaboração das soluções era produzida por cada órgão de maneira insulada.
Os órgãos municipais responsáveis pela prevenção e mitigação de desastres funcionam, na
maior parte do tempo, isoladamente uns dos outros, seja na produção de diagnósticos, na
deﬁnição de prioridades ou na execução das ações.

iii.

O relatório ﬁnal é uma compilação de relatórios diferentes elaborados por cada órgão, com
métricas, padrões e métodos distintos. Com isso, surgem lacunas e incongruências. Apesar
do esforço dos servidores encarregados da coordenação do GTI em uniformizar os
processos, a política administrativa da gestão do prefeito Marcelo Crivella parece inviabilizar
qualquer integração.

iv.

Apesar do relatório elencar medidas a serem tomadas, ele tem um caráter técnico. Isto é, o
esforço do relatório se limita a apresentar a forma mais eﬁciente de ser eﬁcaz diante do
problema diagnosticado. Mas o relatório não indica quais efetivamente serão as medidas
executadas. Nem quais são as prioridades escolhidas pelas autoridades. Tampouco houve
manifestação pública da Prefeitura nesse sentido.
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Capítulo 3 - O que é um desastre?
Os desastres são muitas vezes tidos como fatalidades naturais, tragédias inevitáveis, infortúnios da
ordem da sorte e do destino. Essa visão dificulta a compreensão da dinâmica socioambiental dos
desastres. Isso nos impede de propor soluções e apontar responsabilidades.
O conceito “desastre” se refere aos estragos e perdas resultantes do impacto de um evento adverso
(de origem natural, antrópica ou mista) sobre o contexto socioambiental de um território.
Quantificada em termos de danos (humanos, materiais ou ambientais) e prejuízos (econômicos ou
sociais), a intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e a
situação de vulnerabilidade do contexto socioambiental. Logo, todo desastre é um processo
socioambiental.
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3.1 - Fatores de risco
Os principais fatores de riscos para a ocorrência dos desastres são as ameaças e as vulnerabilidades.
Chamamos de “ameaça” todo e qualquer evento adverso que pode causar desastre. Ou seja, quando
falamos em ameaça estamos nos referindo ao risco de ocorrência de um fenômeno potencialmente
indutor de desastre.
As “ameaças antrópicas” podem ser classificadas em dois tipos:
i.

Sociais (ex.: guerra, sabotagem, fome);

ii.

Tecnológicas (ex.: armazenamento de produtos químicos, transporte de material
explosivo, extração de matéria prima).

Já as “ameaças naturais” podem ser classificadas em cinco tipos:
i.

Geológicas (ex.: deslizamentos, erosão, terremotos);

ii.

Hidrológicas (ex.: inundação, enxurradas, alagamentos);

iii.

Meteorológicas (ex.: ciclones, tornados, ondas de calor);

iv.

Climatológicas (ex.: seca, estiagem, incêndio florestal);

v.

Biológicas (ex.: epidemias, infestações, pragas).

Por sua vez, entende-se por “vulnerabilidade” as condições de fragilidade, deficiência e escassez de
um contexto socioambiental que determinam sua suscetibilidade (intrínseca, adquirida ou produzida)
de ser afetado por uma ameaça. Trata-se de um complexo jogo de relações que envolve aspectos
físicos, ambientais, técnicos, econômicos, sociais, políticos e psicológicos (Veyret e Richemond, 2007).
Ou seja, quando falamos em vulnerabilidade estamos nos referindo ao risco de exposição a um
evento adverso.
No caso das cidades, as vulnerabilidades concernem, em especial, problemas relacionados às
características físicas da paisagem urbana, à dinâmica de uso e ocupação do solo e à qualidade dos
serviços públicos, sendo as áreas mais vulneráveis aquelas onde há aglomeração de pessoas e
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condições higiênico-sanitárias deficientes. Logo, a responsabilidade sobre o grau de vulnerabilidade
socioambiental de um município é, sobretudo, do poder público.
Todo desastre decorre, enfim, da exposição de uma vulnerabilidade a uma ameaça. Ele afeta o
território impactado de forma direta e indireta, com efeitos que variam de curto a longo prazo, a
depender da característica do evento adverso e da capacidade de resiliência do local impactado. Sua
intensidade e extensão em um território são, em geral, socioespacialmente irregulares e diversas.
Isso porque, mesmo que uma ameaça seja invariável e homogênea, as vulnerabilidades de um
território raramente são uniformes e difusas. Pelo contrário, elas costumam ser heterogêneas e
concentradas. Ou seja, as diferenças sociais e espaciais de um contexto socioambiental criam uma
exposição desigual aos riscos (Thouret, 2007). Logo, podemos afirmar que o desastre diz mais sobre
o território impactado (ex.: a desigualdade socioambiental da cidade do Rio de Janeiro) do que sobre o
evento adverso (ex.: a potência das chuvas do último verão). Ele escancara o mapa das iniquidades
socioambientais da região afetada.
Vale destacar que não é possível em uma escala local influenciar uma ameaça natural. Mas é
possível reduzir as vulnerabilidades, ampliar a resiliência e, com isso, mitigar ou, até mesmo, evitar
os desastres.
Além do mais, a falta de investimento em prevenção pode custar muito caro aos cofres públicos.
Gastos com preparação levam a redução de custos posteriores com prejuízos relacionados a
desastres. De acordo com o relatório Natural Hazard Mitigation Saves: 2017 Interim Report (uma
atualização do estudo Natural Hazard Mitigation Saves: an independent study to asses the future
savings from mitigation activities de 2005) do Instituto Nacional da Ciência das Edificações dos
Estados Unidos da América, cada dólar gasto com prevenção reduz danos de desastres futuros em
cerca de seis dólares. Ou seja, além de colocar vidas em perigo, a falta de investimento em prevenção
e mitigação de riscos transforma o passivo socioambiental de hoje no passivo fiscal de amanhã.
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3.2 - Etapas
O processo socioambiental que define o desastre se divide em três etapas (Ribeiro, 1995):
i.

produção/reprodução;

ii.

ruptura/emergência;

iii.

reconstrução/desenvolvimento social.

Cada etapa diz respeito a uma fase cronológica do desastre: antes, durante e depois do impacto do
evento adverso sobre o contexto socioambiental.
A fase de produção/reprodução refere-se ao período anterior ao desastre. Ou seja, é o estágio em que
são construídas as condições de prevenção e mitigação dos riscos de estragos e perdas. Esta etapa
envolve os problemas relativos ao desenvolvimento social do ambiente (a formação dos regimes
socioespaciais do local), ao ordenamento territorial (as práticas e estratégias de uso e ocupação do
terreno), aos fluxos demográficos (o tamanho, a densidade e a dispersão da população) e às
dinâmicas operacionais de preparação para as situações de emergência (instrumentos de prevenção,
protocolos de ação e programas de proteção socioambiental). É nessa fase, portanto, que se definem
as escolhas que terão influência decisiva para a dinâmica socioambiental dos desastres, podendo
contribuir para a redução ou ampliação dos riscos de exposição a um evento adverso potencialmente
indutor de danos e prejuízos.
Já a fase de ruptura/emergência refere-se ao momento em que o desastre acontece. É o estágio em
que são acionadas as medidas de gestão de crise e mitigação dos estragos e perdas. Esta etapa
envolve os problemas relativos ao monitoramento do impacto do evento adverso sobre o contexto
socioambiental (tecnologias de leitura, mapeamentos dos processos, avaliação de riscos), à execução
dos planos de contingência (acionamento dos estágios operacionais, aplicação das ferramentas
disponíveis, entrosamento dos atores envolvidos) e à proteção das populações impactadas (sistemas
de alerta, rotas de fuga, pontos de apoio, serviços assistenciais). É nessa fase que fica evidente os
erros e acertos das decisões tomadas na etapa anterior. O nível de preparo do território afetado para
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enfrentar o desastre é, portanto, colocado em teste. A capacidade de resposta à emergência pode
diminuir ou elevar consideravelmente a dimensão dos danos e prejuízos.
Por fim, a fase de reconstrução/desenvolvimento social refere-se ao período posterior ao desastre. É
o estágio em que são efetuadas as políticas de apoio e acolhimento às vítimas do desastre e se
iniciam os programas de recuperação socioambiental do território afetado. Esta etapa envolve os
problemas relativos ao mapeamento dos efeitos do desastre (lista de mortos e feridos, inventário
dos estragos, cálculo dos prejuízos), às políticas de assistência social (auxílio habitacional,
atendimento à saúde, orientação técnica), à revisão do planejamento territorial (intervenções
emergenciais, redefinição de prioridades, ajustes orçamentários) e à resolução dos conflitos
socioambientais que emergiram em decorrência do desastre (atendimento de novas demandas,
atualização de antigas contradições, modulações nas relações de poder). Nesta última fase, a
definição das ordens de preferência nos projetos de recuperação e o tratamento dado aos diferentes
grupos e locais atingidos pelo desastre pode tanto reproduzir as estruturas da configuração
socioambiental preexistente ao desastre, mantendo o grau de vulnerabilidade no mesmo patamar
que expôs o território ao impacto destrutivo do evento adverso, quanto buscar corrigir as iniquidades
e fragilidades que ficaram evidentes com os danos e prejuízos, aprendendo com a experiência para
promover justiça socioambiental e reduzir os riscos de novos desastres.
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3.3 - Chuvas intensas
No Brasil, mais de 80% das mortes causadas por desastres estão relacionados a chuvas intensas, em
especial, enxurradas (43%), movimentos de massa (20%) e inundações (18%). A maioria dos casos
1

ocorre na região sudeste.

A cidade do Rio de Janeiro é ameaçada por chuvas torrenciais desde sua fundação, no século XVI. Em
um dos registros mais antigos, datado de 1575, o padre José de Anchieta manifesta espanto com o
impacto das chuvas que inundaram o município, então chamado de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Em carta enviado a um jesuíta, o padre escreveu: “choveu tanto que se encheu e rebentaram as
fontes”. Desde então, os relatos se multiplicaram. Afinal, chuvas fortes são fenômenos típicos do
2

ecossistema da região.

Mas nos últimos anos as chuvas têm sido cada vez mais intensas e

1

Dados do Atlas de Desastres Naturais do Brasil 1991-2012 apresentados pela professora Ana Luiza Coelho Netto na primeira
oitiva dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Tais dados excluem as chuvas intensas de 2011 que causaram desastres
enormes, especialmente na região serrana do estado do Rio de Janeiro.

O clima do município do Rio de Janeiro está sujeito à influência de fatores estáticos ligados a configuração do seu relevo e
fatores dinâmicos ligados aos sistemas de circulação atmosféricas intertropicais e polares. A ocorrência de chuvas está
associada principalmente à atuação das massas de ar Tropical Atlântica, quente e úmida, e Polar Atlântica, fria e seca. A
topografia bastante acidentada da cidade favorece as precipitações, pois aumenta a turbulência do ar pela ascendência
orográfica, principalmente quando ocorre a passagem de correntes perturbadas. Logo, chuvas intensas não são eventos
estranhos e inesperados. Pelo contrário, os temporais respondem a um padrão espaço-temporal de ocorrência conhecido. Um
estudo de Dereczynski, Calado e Barros, que avaliou as chuvas fortes na cidade ao longo de um período de 63 anos, identificou
um total de 82 eventos pluviométricos considerados extremos (quando além de altos índices pluviométricos uma grande
quantidade de danos à cidade é registrada), em outras palavras uma média de 1,3 evento extremo por ano. "O objetivo do
trabalho é, através do acompanhamento das notícias publicadas em jornais da época, resgatar os principais eventos de chuva
extrema a partir do século XIX e avaliar a utilidade da informação meteorológica no sentido de alertar a população a respeito
dos possíveis desastres deflagrados pelas chuvas intensas. Inicialmente foram pré-selecionados os casos com total
pluviométrico diário igual ou superior a 100 mm. Do total de 100 eventos pré-selecionados, 82 casos foram considerados
eventos extremos devido aos grandes danos provocados à população, incluindo mortos, feridos, danos materiais,
desabamentos, inundações, alagamentos, deslizamentos entre outros. Isso significa a ocorrência de 1,3 evento extremo por
ano em média (82 casos em 63 anos). Como esperado, a maioria dos casos ocorreu no verão e outono, 40% em cada estação,
e os 20% restantes ficaram igualmente distribuídos durante a primavera (10%) e o inverno (10%)", (DERECZYNSKI, Claudine,
CALADO, Renata, BARROS, Airton. Chuvas Extremas no Município do Rio de Janeiro: Histórico a partir do Século XIX, p.1). Em
outras palavras, chover forte no Rio de Janeiro não é um fenômeno “atípico”, termo utilizado pelo atual prefeito Marcelo
Crivella para descrever todas as chuvas intensas que atingiram a cidade desde que ele tomou posse: foi assim em junho de
2

2017, em fevereiro de 2018, em fevereiro de 2019 e, novamente, em abril de 2019.
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recorrentes. E as previsões científicas apontam que essa tendência deve se agravar devido às
mudanças climáticas.
Chuvas intensas (como as que afetaram a cidade do Rio de Janeiro no último verão) são eventos
climáticos extremos com potencial de induzir movimentos de massa (rastejos, deslizamentos,
movimentos de blocos, corridas de massa e colapsos) e processos hidrológicos (alagamentos,
enchentes, inundações e enxurradas) de alto risco. Estas são as principais ameaças naturais ao
município do Rio de Janeiro, cujo contexto territorial (uma área de 1.255,3 km2 e 97 km de extensão
que abriga uma população estimada de 6.708.903 pessoas) é caracterizado por relevos
montanhosos (maciços costeiros) circundados por planícies fluvio-marinhas (baixadas costeiras) e
seu entorno é banhado pelo oceano Atlântico ao sul, pela Baía de Guanabara a leste e pela Baía de
Sepetiba a oeste.
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3.4 - Movimentos de massa
O termo “movimento de massa” se refere a movimentos gravitacionais responsáveis pelo
deslocamento de rochas ou sedimentos pela encosta abaixo. Ocorrem quando a força de tração
(dada pela gravidade atuando na declividade do terreno) supera a força de resistência. São eventos
geomorfológicos deposicionais, ou seja, que transportam sedimentos de um local para depositar em
outro. Os movimentos de massa são geralmente potencializados pela ação da água.
A cidade do Rio de Janeiro é muito suscetível a ameaças decorrentes de movimentos de massa. Além
de condições climáticas marcadas por períodos recorrentes de chuvas intensas, o município abriga
três grandes maciços costeiros posicionados de forma contígua. Espacialmente, eles configuram um
triângulo. Na base temos o Maciço da Tijuca, no meio o Maciço da Pedra Branca e no vértice o Maciço
de Gericinó. Entre eles, as zonas depressivas, que formam diversas baixadas.
No Rio de Janeiro os movimentos de massa são uma ameaça natural constante, capaz de induzir
desastres de proporções catastróficas. Isso se deve, principalmente, ao fato da cidade ser, em larga
medida, caracterizada por ocupações urbanas em encostas de declividade acentuada ou em áreas
próximas a morros e serras. Essa realidade abrange todos os maciços costeiros do município. O
problema se torna ainda mais grave devido à ausência de infraestrutura urbana adequada em grande
parte desses locais, especialmente quando faltam obras de contenção de encosta e serviços de
saneamento ambiental. Além disso, a execução de cortes e aterros inadequados, o descarte irregular
de lixo, o lançamento de esgoto na rede de drenagem, o desmatamento da cobertura vegetal, entre
outros fatores, têm ampliado a vulnerabilidade das encostas para a formação desses processos
geomorfológicos.
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Os movimentos de massa são classificados em cinco tipos principais:
i.

Rastejos;

ii.

Deslizamentos;

iii.

Movimentos de blocos;

iv.

Corridas de massa;

v.

Colapsos.

“Rastejos” são movimentos descendentes, lentos e contínuos da massa de solo de um talude que
promove uma deformação plástica, sem geometria e superfície de ruptura definidas. Costumam
ocorrer em horizontes superficiais de solo e de transição entre solo e rocha, como também em
rochas alteradas e fraturadas.
“Deslizamentos”, também chamados de “escorregamentos”, são movimentos de solo e rocha que
ocorrem com o deslocamento de superfícies de ruptura que se desprenderam de sua base e
escorregam em declive. Existem três formas de classificar um deslizamento. Quando o
escorregamento ocorre em uma superfície relativamente plana e associada a solos mais rasos, é
classificado como “deslizamento translacional”. Quando a superfície de ruptura é curvada no sentido
superior (em forma de colher) e o movimento da queda de barreira é rotatório em torno de um eixo
paralelo ao contorno do talude, o movimento de massa é classificado como “deslizamento
rotacional”. Já o chamado “deslizamento em cunha” ocorre quando há o movimento de um bloco em
forma de cunha que escorrega ao longo da linha de intersecção das duas superfícies de ruptura.
Os chamados “movimentos de blocos” consistem em deslocamentos de blocos de rocha. Eles são
classificados em três tipos: quedas, tombamentos e rolamentos. “Quedas” são movimentos em queda
livre de segmentos rochosos (de volumes diversos) que se descolam de taludes com elevada
declividade. Quando um bloco rochoso sofre um movimento de rotação frontal para fora do talude o
movimento é chamado de “tombamento”. Já “rolamento” é a classificação dada aos movimentos de
blocos rochosos ao longo de encostas que normalmente sucedem devido à perda de apoio
(descalçamento).
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As “corridas de massa”, também chamadas de “fluxos de lama e detritos”, são movimentos de massa
extremamente rápidos, desencadeados por um intenso fluxo de água na superfície. Ocorre quando o
material superficial que escoa encosta abaixo se liquefaz em um material viscoso composto por
lama e detritos rochosos. Esse tipo de movimento de massa tem um raio de ação bastante extenso e
um grande potencial destrutivo.
Por fim, “colapsos”, também denominados “subsidências”, são movimentos de massa caracterizados
pelo afundamento acelerado ou paulatino do terreno devido ao desmoronamento de cavidades, à
queda da porosidade do solo ou à deformação de material argiloso.
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3.5 - Processos hidrológicos
O termo “processo hidrológico” se refere à ocorrência, distribuição e movimentação espaço-temporal
da água. São considerados processos hidrológicos a evapotranspiração, a condensação, a
precipitação, a detenção e o escoamento superficial, a infiltração, a percolação da água no solo e nos
aquíferos, os escoamentos fluviais, dentre tantos. Um processo hidrológico se torna uma ameaça
natural quando atinge a capacidade de induzir danos e prejuízos sobre um território, como no caso de
uma inundação ou enxurrada.
A cidade do Rio de Janeiro também é muito suscetível a ameaças decorrentes de processos
hidrológicos. Além de condições climáticas marcadas por períodos recorrentes de chuvas intensas, o
3

município possui 48 bacias hidrográficas que escoam para três grandes corpos hídricos receptores ,
4

5

6

as macrorregiões de drenagem Oceânica , da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba . As águas
descem pelos diversos maciços e vão em direção à Baía de Guanabara, ao Oceano Atlântico
(diretamente), à Lagoa Rodrigo de Freitas, ao complexo de lagoas da Baixada de Jacarepaguá e à Baía
de Sepetiba (neste caso, descendo pelas Baixadas de Guaratiba e de Santa Cruz). A cidade tem mais
de 200 cursos d’água (como rios, córregos, riachos, canais, valões e valas, etc.) que, em geral,
apresentam um leito estreito e pouco profundo. A maior concentração de cursos d’água é na zona
oeste da cidade, atravessando as Baixadas de Guaratiba e Santa Cruz.
No Rio de Janeiro os processos hidrológicos também são uma ameaça natural constante, capaz de
induzir desastres de grandes proporções. Isso se deve, principalmente, ao fato da cidade também ser,
em larga medida, caracterizada por ocupações urbanas no entorno de cursos d’água e, em alguns
casos, em zonas depressivas (áreas baixas) vulneráveis a inundações. O problema se torna ainda

A macrorregião Oceânica está totalmente inserida nos limites da cidade do Rio de Janeiro, ao passo que as macrorregiões das
Baías da Guanabara e de Sepetiba abrangem bacias hidrográficas também de outras cidades da região metropolitana.
3

4

Compreende as bacias da Zona Sul, Barra e Jacarepaguá́, que deságuam no oceano Atlântico, e abrange aproximadamente
17% da população da cidade.
5

Abrange as bacias hidrográficas das Zonas Norte e Central da cidade e concentra 71% da população da cidade.

6

Corresponde a toda a porção oeste do município, notadamente as regiões de Santa Cruz e Campo Grande, abrangendo ao
todo 11% da população da cidade.
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mais grave devido à ausência de infraestrutura urbana adequada em grande parte desses locais,
especialmente quando faltam serviços de saneamento ambiental. A insuficiência da rede de captação
e drenagem dificulta o disciplinamento das águas. Já a ausência de um sistema de esgotamento
sanitário adequado (como é o caso da maior parte das moradias da zona oeste e da quase totalidade
das favelas da cidade) resulta no despejo in natura de esgoto nos rios e lagoas da cidade,
contaminando as águas e assoreando os leitos. Em muitos casos, por falta de opção e orientação, os
moradores utilizam as redes de drenagem para escoar o esgoto e, em dias de chuvas intensas, as
ruas são alagadas por águas contaminadas, gerando impactos diretos e indiretos à saúde, incluindo a
ocorrência de doenças e agravos (ex.: leptospirose, doenças diarreicas agudas, tétano acidental,
acidente com animais peçonhentos).
Existem quatro tipos principais de processos hidrológicos que podem ser considerados ameaças
naturais:
i.

Alagamentos;

ii.

Enchentes;

iii.

Inundações;

iv.

Enxurradas.

“Alagamento” é o acúmulo momentâneo de água nas ruas e nos perímetros urbanos. Ocorre quando
a rede de drenagem não consegue dar conta da quantidade de água que precisa ser escoada, seja por
falta de manutenção ou por deficiências estruturais de projeto.
“Enchente”, também chamada de “cheia”, ocorre quando, devido ao aumento temporário da vazão, o
nível d’água na rede de drenagem atinge a sua cota máxima, porém, sem transbordamento.
“Inundação” é o extravasamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de inundação ou
área de várzea. Existem dois tipos de inundações naturais. A “inundação fluvial” ocorre quando
chuvas intensas causam o transbordamento da água de rios e lagos. Já a “inundação marítima”
acontece em decorrência de grande ondas e ressacas.
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“Enxurrada”, também denominado de “inundação brusca”, é o escoamento superficial concentrado e
com alta energia de transporte. Esse tipo de processo hidrológico tem um alto potencial destrutivo.
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3.6 - Justiça Socioambiental
Em artigo recente, o economista André Albuquerque enfatizou o nexo entre os impactos das chuvas
de 8 abril deste ano, as políticas públicas do município e a desigualdade socioambiental do território
da cidade. Intitulado “O que têm a ver as chuvas de abril, políticas públicas e desigualdade?”, o
argumento do texto se baseia em dados produzidos por ele em uma pesquisa anterior, publicada em
uma revista estrangeira sob o título “Not So Natural: Unequal Effects of Public Policies on the
Occurrence of Disasters"7, onde buscou investigar a relação entre desastres, chuvas extremas e
provisão de bens públicos no estado do Rio de Janeiro, entre 2005 e 2015.
Para elaborar esses dados, em primeiro lugar, foram georreferenciados todos os desastres
geológicos (ex.: deslizamentos) e hidrológicos (ex.: enxurradas) registrados pelos municípios que
declararam estado de calamidade pública ou situação de emergência e tiveram suas declarações
reconhecidas pelo Ministério da Integração Regional. Em seguida, foram empregados dados de
precipitação obtidos de estações pluviométricas do INMET e do Alerta Rio. Para calcular a relevância
de bens públicos, foram reunidas informações do Censo Demográfico de 2010, onde é possível
verificar o nível de infraestrutura urbana de cada setor censitário a partir do grau de cobertura dos
serviços de esgotamento sanitário, coleta de lixo, drenagem pluvial e pavimentação de ruas. Por fim,
os índices de cobertura florestal do projeto Mapbiomas foram utilizados para estimar o percentual
de área de cada setor censitário coberto por florestas.
Os resultados do estudo mostram estatisticamente o que já se suspeitava:

7

i.

Episódios de chuvas extremas têm maior probabilidade de causar desastres;

ii.

Esses efeitos são amortecidos quando há infraestrutura urbana de qualidade;

iii.

Cobertura florestal também atua como proteção em casos de chuvas intensas.

Em tradução livre: “Não tão natural: Os efeitos das políticas públicas desiguais na ocorrência de desastres”
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Os números são ainda mais precisos:
i.

A inadequação na infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto aumenta a
probabilidade de desastre quando ocorre uma chuva acima de 300mm/dia em 2,77
vezes.

ii.

O setor censitário desmatado teria uma probabilidade 1,26 vezes maior de sofrer um
desastre.

iii.

O efeito de acabar com o esgoto a céu aberto significaria uma redução na probabilidade
de ocorrência de desastres (dado um dia de chuvas extremas a 100 mm / dia) de 6,1%.

iv.

O efeito de acabar com o descarte inadequado de lixo significaria uma redução na
probabilidade de ocorrência de desastres (dado um dia de chuvas extremas a 100 mm /
dia) de 15,5%.

v.

Um setor censitário com 80% da cobertura florestal está seguro contra eventos
climáticos extremos.

Após expor esses dados, o artigo conclui com as seguintes afirmações:
i.

desastres nada têm de naturais;

ii.

a extensão dos danos decorrentes de desastres depende da qualidade das políticas
públicas;

iii.

o impacto dos desastres no território é extremamente desigual;

iv.

pouco tem sido feito para a construção de cidades mais resilientes que garantam justiça
socioambiental a seus cidadãos.

O que estudos como este indicam é que eventos climáticos extremos ameaçadores (ex.: chuvas
intensas capazes de induzir movimentos de massa e processos hidrológicos de alto risco) muitas
vezes atingem todas as zonas de um território urbano (ex.: as chuvas que afetaram o município do
Rio de Janeiro nos meses de fevereiro e abril deste ano), mas os desastres tendem a se concentrar,
quase que exclusivamente, nas regiões com menos cobertura florestal, infraestrutura urbana e
serviços assistenciais. Onde há farta cobertura florestal, infraestrutura urbana de qualidade e
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serviços assistenciais eficientes o impacto dos eventos climáticos extremos é atenuado e desastres
são geralmente evitados. Logo, o mapa dos desastres explicita a desigualdade socioambiental da
cidade e revela quem são os injustiçados e quem são os privilegiados no regime socioespacial do
município.
A injustiça socioambiental ocorre quando há imposição desproporcional dos riscos socioambientais a
uma parcela discriminada da população de um território (Acselrad, 2010). Em geral, há um recorte de
classe e etnia que, muitas vezes, justifica empregar o termo “racismo ambiental”. A injustiça
socioambiental não se configura apenas através de ações ou omissões que tenham uma intenção
discriminatória, mas, igualmente, através de ações ou omissões que tenham impacto discriminatório,
não obstante a intenção que lhes tenha dado origem.
No caso da cidade do Rio de Janeiro a desigualdade socioambiental é flagrante. Basta analisar a
distribuição dos pluviômetros e sirenes do sistema de alerta e alarme comunitário da prefeitura.
Enquanto a Área de Planejamento 2 (que ocupa 8,2% do território da cidade, abriga 997.478
habitantes e abrange os bairros Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Botafogo,
Humaitá, Urca, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Vidigal, São
Conrado, Rocinha, Praça da Bandeira, Tijuca, Alto da Boa Vista, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú)
tem 24 estações pluviométricas conectadas a sirenes de emergência, a Área de Planejamento 5 (que
ocupa 48,4% do território da cidade, abriga 1.556.505 habitantes e abrange os bairros Padre Miguel,
Bangu, Senador Camará, Gericinó, Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap,
Magalhães Bastos, Realengo, Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos,
Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba) não tem
nenhuma. Essa enorme região da cidade, que abarca o Maciço da Pedra Branca e integra a
macrorregião de drenagem da Baía de Sepetiba, foi simplesmente ignorada pelo sistema de alerta e
alarme comunitário. A falta de uma cultura de redução de riscos que mobilize a população local e o
despreparo técnico dos órgãos públicos para lidar com eventos climáticos extremos aumentam as
vulnerabilidades e, por conseguinte, expõem esses bairros a um risco desproporcional em
comparação com o resto do município. Vale lembrar que, durante as chuvas intensas que atingiram a
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cidade no dia 6 de fevereiro deste ano, três pessoas morreram em Barra de Guaratiba soterradas por
um deslizamento.
Outro exemplo emblemático das iniquidades socioambientais da cidade é a diferença de cobertura de
serviços de coleta e tratamento de esgoto. Enquanto a Área de Planejamento 5 tem um índice de
apenas 33,28% de esgoto coletado e tratado, a soma do restante do município registra um índice de
73,62%.
As injustiças socioambientais do município ficam ainda mais evidentes quando comparamos bairros
urbanizados com favelas e cortiços. As diferenças que separam os moradores do bairro da Gávea
(onde a expectativa de vida é de 82 anos) dos moradores da favela da Rocinha (onde a expectativa de
vida é de 72 anos) servem de exemplo: uma distância de apenas dois quilômetros delimita o abismo
socioambiental que divide um território com um índice de desenvolvimento humano superior à
Noruega (IDH 0,944 – o mais alto da Europa), como é o caso da Gávea (IDH 0,946), de outro com
índices menores do que Botsuana (IDH 0,698 – um dos mais baixos da África Subsaariana), como é o
8

caso da Rocinha (IDH 0,662).

O mapa das vulnerabilidades urbanas do Rio de Janeiro expõe o apartheid socioambiental que divide
a cidade entre áreas privilegiadas (consideradas prioritárias para garantir a manutenção do regime
socioespacial dominante) e territórios descartáveis (no limite, tratados como zonas sacrificáveis para
garantir a manutenção do regime socioespacial dominante). E assim, o direito à cidade é
cotidianamente negado para uma imensa parte dos cariocas.

8

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2013 (uma realização do Ipea, ONU PNUD e Fundação João
Pinheiro), cujas informações foram calculadas tendo como base as informações disponíveis no Censo de 2010 do IBGE.
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3.7 - Eixos de Análise
São cinco os eixos de análise que orientaram esta Comissão Parlamentar de Inquérito:
i.

Prevenção e mitigação dos riscos de desastres;

ii.

Gestão de crise e mitigação dos desastres;

iii.

Apoio às vítimas de desastres e recuperação urbana;

iv.

Saúde pública e saneamento ambiental;

v.

Adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana.

Os eixos “prevenção e mitigação dos riscos de desastres”, “gestão de crise e mitigação dos desastres”
e “apoio às vítimas de desastres e recuperação urbana” se referem, respectivamente, às três etapas
do desastre: produção/reprodução, ruptura/emergência e reconstrução/desenvolvimento social. Ou
seja, cada eixo diz respeito a uma fase do desastre: antes, durante e depois do impacto do evento
adverso sobre o contexto socioambiental.
Já o eixo “saúde pública e saneamento ambiental” diz respeito à relação das políticas sanitárias da
cidade com os desastres. Abrange desde a análise da qualidade da infraestrutura urbana do
município, até o exame da correlação de doenças e enfermidades com chuvas intensas.
Por fim, o eixo “adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana” concerne às projeções de
alterações climáticas para o próximo período e a preparação da cidade para lidar com tais cenários.
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3.8 - Níveis de avaliação
São três os níveis de avaliação que guiaram as análises realizadas por esta Comissão Parlamentar de
Inquérito:
i.

Planejamento;

ii.

Orçamento;

iii.

Gestão.

No nível do “planejamento”, buscou-se avaliar as diretrizes e protocolos que orientam as políticas
públicas do município, desde a elaboração de cada plano até a maneira como eles dialogam entre si.
No nível do “orçamento”, buscou-se avaliar o uso dos recursos públicos que financiam as políticas
públicas do município, desde a escolha de prioridades até a execução dos valores.
No nível da “gestão”, buscou-se avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas do
município, desde o funcionamento da estrutura de comando até a desempenho das ações.
O objetivo é investigar as responsabilidades do poder público e sugerir soluções para os problemas
que foram identificados.
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Capítulo 4 - O desmonte do sistema municipal de proteção socioambiental
No Rio de Janeiro as políticas municipais voltadas para a prevenção e mitigação de desastres sempre
foram precárias e insuficientes. O planejamento urbano, o ordenamento territorial, a infraestrutura
sanitária, os serviços de limpeza e manutenção, as tecnologias de monitoramento e avaliação de
riscos, os programas de proteção ambiental e as políticas de assistência social nunca estiveram à
altura dos desafios socioambientais da cidade. Erguido sobre o dessecamento de lagoas, a
canalização de rios, o aterramento de pântanos, o desmonte de abas de morros e a ocupação de
baixadas e encostas, o município vive em permanente perigo desde sua fundação. Em regra,
conforme suas fronteiras urbanas se expandiram (quase sempre sob as marcas da exclusão social e
da devastação ambiental), os problemas se ampliaram consideravelmente.
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4.1 - Breve histórico
Nos últimos 50 anos, contudo, em resposta a desastres ocorridos após temporais que marcaram a
história da cidade, houve uma lenta evolução institucional da Prefeitura.
Em janeiro de 1966 mais de duzentos e cinquenta pessoas morreram e cinquenta mil ficaram
desabrigadas após uma tempestade atingir a cidade. Como reação, em maio do mesmo ano, o
1

governador do Estado de Guanabara cria o Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro (hoje Fundação
Geo-Rio, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação) e inaugura um serviço de
monitoramento e contenção de encostas. Além disso, foi constituído um Grupo de Trabalho, no
âmbito do Estado da Guanabara, com a finalidade de estudar a mobilização dos diversos órgãos
estaduais em casos de catástrofes. Este grupo elaborou o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da
Guanabara que criou as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REDEC), definiu atribuições para
cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil e organizou a primeira Defesa Civil
Estadual do Brasil. A cidade só criaria uma Defesa Civil Municipal em 1978, após a fusão do estado da
Guanabara com o estado do Rio de Janeiro.
Em fevereiro de 1996, pelo menos sessenta e sete pessoas morreram, uma epidemia de leptospirose
infectou outras setenta e mais de dois mil cariocas ficaram desabrigados após mais uma chuva
torrencial. Em resposta, a prefeitura criou o Alerta Rio, um sistema de monitoramento de chuvas
gerido pela Geo-Rio que mantém 33 estações pluviométricas espalhadas pela cidade. A partir da
análise das condições meteorológicas, o sistema emite alertas em casos de ameaça de movimentos
de massa de alto risco. Esses alertas são divulgados à população por meio da imprensa e aos órgãos
municipais responsáveis pelas ações de gestão de crise. Cerca de dois anos depois, em 1998, a
prefeitura cria a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas) para
gerenciar ações preventivas e corretivas de manejo das águas pluviais.

Entre a criação do Instituto de Geotécnica (em 1966) e a criação da Fundação Geo-Rio (em 1992), o órgão responsável pelas
encostas da cidade do Rio de Janeiro passou por várias modificações em seu status administrativo. Em 1973, o Instituto de
Geotécnica passou a se chamar Superintendência de Geotécnica e em 1975, com a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da
Guanabara, passou a ser a Diretoria de Geotécnica, órgão subordinado à Secretaria Municipal de Obras. Em 1979, uma nova
reformatação do órgão lhe rebatizou como Superintendência de Geotécnica e em 1986, voltou ao status de Diretoria de
Geotécnica. Não obstante tais modificações, muito do seu quadro técnico permaneceu no órgão.
1

069

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
2

Em abril de 2010, após uma tempestade, a cidade inundou novamente. Cinquenta e cinco pessoas
morreram e mais de duas mil ficaram desabrigadas. Meses depois, a prefeitura inaugurou o Centro
de Operações Rio (COR) para aprimorar o gerenciamento das operações urbanas e integrar os
sistemas de monitoramento da cidade. No ano seguinte, instalou o Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário no entorno do Maciço da Tijuca e Serra da Misericórdia, um sistema completo de defesa
civil que envolve uma rede de monitoramento pluviométrico (as 83 estações são mantidas pela
Geo-Rio e operadas pela Defesa Civil) ligada a um sistema de sirenes, rotas de fugas para pontos de
apoio e capacitação dos moradores de áreas de risco geológico (locais suscetíveis a movimentos de
massa). Em sequência, a cidade aprovou o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável
(fevereiro de 2011), o Plano Municipal de Saneamento para os Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário (agosto de 2011), o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos
(outubro de 2013, revisado em dezembro de 2015), o Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais
(dezembro de 2015), o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (março de 2016) e a Estratégia
de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro (dezembro de 2016). Apesar de, na
prática, os planos terem pouca efetividade sobre as políticas da cidade, vale ressaltar o esforço de
planejamento, por mais precário que seja.
Contudo, desde 2017 a gestão do atual prefeito Marcelo Crivella vem promovendo um verdadeiro
desmonte da nossa frágil rede de órgãos e programas voltados para a prevenção e mitigação de
desastres relacionados a eventos climáticos extremos. Nenhum plano que atingiu seu prazo foi
atualizado, o que dificulta dar continuidade às estratégias. Foram realizados cortes orçamentários
irresponsáveis em setores importantes. Não existe integração entre as secretarias. Departamentos e
pastas são criados e extintos de um dia para o outro (frequentemente sem aviso prévio a suas
chefias e equipes) e tudo indica que isso é feito apenas para negociar cargos com grupos de
interesse. Enfim, a alta rotatividade dos órgãos e constantes mudanças nas estruturas de comando
tornaram a administração um verdadeiro caos. A situação é preocupante. Muitas vezes existem
instrumentos, mas não há diagnósticos suficientes para orientar as ações e definir as prioridades. Em

2

Vale lembrar que o então prefeito da cidade, Eduardo Paes, chamou aquela chuva de “atípica”, utilizando o mesmo termo
empregado pelo atual prefeito Marcelo Crivella para descrever todas as chuvas fortes que atingiram a cidade desde que ele
tomou posse em 2017.
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outras, existem diagnósticos, mas faltam instrumentos de qualidade para resolver os problemas
identificados. Estamos cada vez menos preparados para um problema que tende a se agravar devido
às mudanças climáticas.
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4.2 - Planejamento
Os principais problemas identificados no nível do planejamento foram:
i.

A elevada rotatividade dos órgãos e as repetidas mudanças nas estruturas de comando
têm prejudicado o planejamento urbano da cidade pois dificultam o acúmulo de
experiência necessário para os servidores terem condições de construir uma memória
institucional.

ii.

Os planos existentes são desvalorizados, muitas vezes tratados como meras
formalidades para cumprir exigências burocráticas. Em decorrência disso, as ações do
poder público são, em geral, projetadas para trechos pontuais e problemas isolados do
município, de forma desconexa e desarticulada, sem considerar o caráter sinérgico das
dinâmicas socioambientais das bacias hidrográficas e dos maciços costeiros da cidade.

iii.

O Plano Diretor da cidade não define a política de uso e ocupação do solo da cidade e
delega essa tarefa para leis complementares.

iv.

A fragmentação legislativa (678 instrumentos legais) das regras de zoneamento,
gabarito, uso e ocupação do solo dificulta a capacidade de planejamento da cidade. As
diferentes diretrizes que deveriam orientar as políticas públicas não se comunicam entre
si. E as regras são aplicadas de forma descontínua e errática.

v.

Os protocolos e estágios operacionais da cidade precisam ser atualizados.

vi.

Não existe um plano de ação integrada que coordene as operações da cidade em
momentos de crise. Falta um sistema que permita monitorar os serviços executados
pelos órgãos que são demandados durante emergências. E não existem indicadores e
metas de desempenho para avaliar a qualidade das ações realizadas pelos órgãos
envolvidos nas ações de contingência.

vii.

Existe um mapa de suscetibilidade à inundação (que considera a probabilidade do evento
ocorrer no território) elaborado pelo CentroClima da Coppe que integra a Estratégia de
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Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro, mas não existe um mapa
de risco hidrológico (que considere os danos possíveis em caso de ocorrência de um
evento) da cidade elaborado pela Rio-Águas. E não existe hoje nem um plano de
contingência, nem um sistema de alerta para processos hidrológicos de alto risco, como
inundações e enxurradas.
viii.

O mapeamento das áreas sujeitas a riscos geológicos é restrito ao entorno do Maciço da
Tijuca e da Serra da Misericórdia. Além disso, os planos de contingência para movimentos
de massa de alto risco, como deslizamentos e corridas de massa, estão desatualizados e
precisam ser revisados. Em muitos locais os pontos de apoio estão localizados em
trechos de difícil acesso durante as chuvas, não funcionam adequadamente, ou estão
desativados. Faltam simulados de mesa para treinar a rede de órgãos envolvidos na
gestão de crise, bem como simulados com moradores para criar um cultura de
prevenção a desastres nas regiões mais vulneráveis.

ix.

Não houve até agora um balanço técnico e político consolidado pela prefeitura sobre as
chuvas de fevereiro e abril deste ano. Com isso a cidade não tira lições da experiência
passada e arrisca repetir os mesmos erros no futuro.
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4.3 - Orçamento
Os principais problemas identificados no nível da gestão orçamentária foram:
i.

A diferença entre o valor dotado no orçamento e o valor empenhado, que historicamente
sempre foi grande, disparou na gestão do prefeito Marcelo Crivella.

ii.

Programas importantes sofreram cortes orçamentários significativos. Isso prejudica a
qualidade das políticas públicas e diminui a capacidade da prefeitura responder aos
desafios socioambientais da cidade. Algumas empresas chegam a deixar de cumprir
serviços, pois a falta de recursos gera desconfiança nos contratos estabelecidos com a
prefeitura.

iii.

Desde 2017 a prefeitura não atinge os critérios mínimos para conseguir empréstimos
junto a instituições financeiras ou outros entes federativos.

iv.

Diversos convênios com o Governo Federal que já tinham recursos liberados foram
frustrados,

seja

porque

a

prefeitura

não

conseguiu

apresentar

os

projetos

complementares exigidos ou porque o município não entregou o valor acordado da sua
contrapartida.
v.

Desde o início da gestão do prefeito Marcelo Crivella a prefeitura não solicitou recursos
federais para obras de contenção de encostas.

vi.

Faltou transparência pública na elaboração dos contratos emergenciais e houve
inobservância das regras de uso do dinheiro público. Há indícios de combinação de
propostas e cartelização no processo de tomada de preços das obras avaliadas.

vii.

O recurso de contingência do orçamento da prefeitura, planejado para momentos de
crise, vem sendo desvirtuado. Atualmente, o contingenciamento de recursos para
diversas pastas no início do exercício vem sendo realizado para permitir o
redirecionamento

dos

recursos

através

da

abertura

de

sucessivos

créditos

suplementares ao longo do ano. Esta prática subverte a função precípua do instrumento
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da reserva de contingência e expõe a cidade ao risco de indisponibilidade financeira para o
atendimento de eventos emergenciais na hipótese de sua ocorrência.
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4.4 - Gestão
Os principais problemas identificados no nível da gestão administrativa foram:
i.

Falta plano de carreira e aposentadoria para os servidores.

ii.

Muitos servidores de órgãos estratégicos já atingiram o tempo de serviço necessário para
ter direito a se aposentar e muitos outros atingirão esse prazo nos próximos 10 anos.

iii.

Faltam concursos públicos para garantir um quadro permanente em cada órgão e suprir
o déficit de servidores em diversas áreas estratégicas. O déficit é mais impactante em
momentos de crise e emergência, quando há a necessidade de um contingente maior de
servidores atuando simultaneamente.

iv.

Faltam viaturas para atender as demandas de vistoria, em especial, em momentos de
crise e emergência.

v.

No final de 2017 as estações telemétricas que monitoravam o nível dos rios foram
desativadas em razão do encerramento do contrato de manutenção. Desde então a
cidade não conta com nenhum sistema de monitoramento da vazão dos rios.

vi.

Há desigualdade na distribuição espacial do sistema de proteção ambiental e defesa civil
da cidade. A região da AP5 não foi contemplada.

vii.

Sirenes de alerta não tocaram quando deveriam em diversas localidades onde pessoas
morreram devido aos desastres.

viii.

Falta comunicação entres os bancos de dados e interação entre os métodos de análise de
informação. Muitas vezes o conteúdo das informações produzida por um órgão não
circula para outros setores da prefeitura. Em geral, os dados são produzidos e
formatados

sem

um

padrão

comum, o que gera confusões, contradições e

incompatibilidades entre os diferentes departamentos do município.
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ix.

Falta integração entre os órgãos. Não existe uma regularidade de reuniões nem um
método de trabalho estabelecido para integrar a gestão e o planejamento de órgãos
como o COR, a Defesa Civil, a Rio-Águas, a Geo-Rio e a Comlurb no que se refere à
prevenção e mitigação de desastres.

x.

Os programas voltados para a resiliência urbana e adaptação às mudanças climáticas da
cidade estão dispersos em diferentes órgãos e instituições da prefeitura que não
dialogam entre si.

xi.

A descontinuidade administrativa reduz a eficiência, eficácia e efetividade das políticas
públicas. Órgãos são criados, transferidos de uma secretaria a outra, ou extintos, sem
nenhum critério técnico ou justificativa administrativa razoável. As mudanças no
comando são constantes em todos os órgãos e departamentos da prefeitura. E os cargos
comissionados são distribuídos e ocupados sem um planejamento adequado.

xii.

Falta participação popular nos processos de tomada de decisão e transparência pública
nos programas e projetos.

xiii.

Falta uma política de comunicação social voltada para a educação ambiental e o alerta de
ameaças, que envolva televisão, rádios comunitários, redes sociais e aplicativos de
disparar mensagem.

xiv.

Falta uma política de educação ambiental e prevenção a desastres voltada para as
escolas da cidade.

xv.

Faltam programas que envolvam a comunidade local na gestão socioambiental do
território. Os programas existentes, como o Gari Comunitário e o Conservando Rios,
enfrentam problemas legais relacionados ao método de contratação utilizado e correm o
risco de encerrar devido a isso.
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xvi.

A prefeitura só dispõe de uma bolsa de auxílio habitacional temporário (no valor de
R$400,00) como política de habitação em casos de desastre, não tendo hoje plano de
reassentamento disponível para as famílias desabrigadas.
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Capítulo 5 - Prevenção e mitigação dos riscos de desastres
O presente capítulo busca avaliar a atual política municipal de prevenção e mitigação dos riscos de
desastres. O objetivo, portanto, é examinar a atuação da Prefeitura durante a etapa de
produção/reprodução dos desastres.
O primeiro passo desta etapa envolve a discussão sobre o desenvolvimento social do ambiente. Em
outras palavras, trata-se de avaliar como a Prefeitura tem agido no que diz respeito ao mapeamento do
território da cidade, ao planejamento estratégico (desenvolvimento urbano de longo prazo) e ao
planejamento de médio prazo (gestão das políticas setoriais e da infraestrutura urbana).
O segundo passo desta etapa se constitui na política de ordenamento territorial e direcionamento dos
ﬂuxos demográﬁcos. Pretende-se, portanto, analisar como a Prefeitura tem orientado o
desenvolvimento da cidade em relação a dispersão da população no espaço urbano e como ela tem agido
no que diz respeito ao controle das práticas e estratégias de uso e ocupação do território do município.
O terceiro passo envolve as dinâmicas operacionais de preparação para as situações de emergência.
Nesta etapa, busca-se analisar os instrumentos de prevenção, os programas de proteção socioambiental
e os protocolos de ação para o enfrentamento de crises escolhidos pela Prefeitura.
No entendimento desta Comissão a fase de prevenção e mitigação de riscos é a mais importante no
enfrentamento dos desastres. As escolhas tomadas nesta fase, que antecede os desastres, terão
inﬂuência decisiva para a dinâmica socioambiental dos desastres.
Em síntese, pode-se dizer que do mesmo modo que decisões acertadas na etapa de prevenção podem
reduzir os riscos e vulnerabilidades, decisões equivocadas ou não-decisões - por negligência ou imperícia
- contribuem de forma signiﬁcativa para a ampliação dos riscos e vulnerabilidades associados aos
desastres.
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5.1 - Planejamento estratégico do desenvolvimento urbano

As ações de planejamento devem ser hierarquizadas. De modo a contemplar as necessidades de uma
metrópole de relevância nacional e internacional é fundamental que o planejamento seja capaz de
estabelecer onde a cidade está (seu diagnóstico), onde quer chegar (seus objetivos) e como fará isso
(suas metas).
A ﬁm de organizar o conjunto das ações propostas em uma cadeia coerente de decisões o planejamento
deve, por outro lado, ter aprofundamento progressivo. Em outras palavras, deve ir do todo ao particular,
do geral ao especíﬁco.
O planejamento de longo prazo responde a primeira hierarquia de planejamento e deve buscar
estabelecer os marcos gerais a partir dos quais os planos de médio e curto prazo serão construídos. Um
planejamento de longo prazo insuﬁciente, incompleto ou omisso, por sua vez, resultará invariavelmente
em planos setoriais insuﬁcientes, incompletos ou omissos.
O questionamento que se levanta neste item, portanto, é: como se dá o planejamento de longo prazo na
cidade do Rio de Janeiro, especialmente no que diz respeito à prevenção e mitigação dos riscos de
desastres associados às chuvas fortes.
O que se observa, de modo geral, é que além de insuﬁcientes e incompletos, por vezes os planejamentos
de longo prazo são omissos em relação ao tema da prevenção de desastres. Fato grave no entendimento
desta Comissão, uma vez que o planejamento e a prevenção são os principais e mais eﬁcientes
instrumentos de gestão dos riscos.
Ademais, não bastaria que os planos se apresentassem de forma completa, uma vez que tem sido
prática recorrente das diversas gestões municipais a elaboração de planos apenas para cumprir
formalidades burocráticas. Em outras palavras, são documentos que, em geral, são desvalorizados e
não tem efetividade no planejamento urbano. Em decorrência disso, as ações do poder público são,
muitas vezes, projetadas para trechos pontuais e problemas isolados do município, de forma desconexa
e desarticulada, sem considerar o caráter sinérgico das dinâmicas socioambientais das bacias
hidrográﬁcas e dos maciços costeiros da cidade.
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Os principais documentos de longo prazo são o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro
(2017-2020), o Plano Diretor (2011) e a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio
de Janeiro (2016). Cada um desses documentos, entretanto, carrega consigo um conjunto de problemas
especíﬁcos.
Observa-se, ainda, uma profusão de planos de caráter geral. A despeito da completa ineﬁcácia do Plano
Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (2017-2020) e dos sucessivos documentos construídos pela
Prefeitura, está em processo de elaboração, no âmbito da Secretaria Municipal da Casa Civil, o Plano de
Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de construir uma visão para a cidade até 2050, e
alinhar-se à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Neste item trataremos dos dois primeiros documentos mencionados (Plano Estratégico e Plano Diretor),
ao passo que a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas (2016) será objeto de discussão no
Capítulo 9 (Adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana).
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5.1.1 - Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (2017-2020)

Apresentado em 2017, o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro foi elaborado no âmbito da
Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental da Casa Civil, e teve como base, segundo o
próprio documento, os compromissos de campanha do então candidato e atual prefeito da Cidade do Rio
de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), registrados no Tribunal Superior Eleitoral.
A base para a construção do Plano Estratégico foram os compromissos de
campanha, registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e os Decretos Publicados
no Diário Oﬁcial do Município no dia 01 de Janeiro de 2017. Com este material,
iniciaram-se as reuniões com todos os órgãos da Prefeitura, subdivididos em 7
grandes grupos: [...]. (Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017-2020,
p. 32)

Observa-se, portanto, uma confusão conceitual. Um planejamento estratégico para a cidade deveria,
necessariamente, traduzir-se em uma política de Estado, no entanto o plano em tela tem como única
fonte ou orientação um programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Não à toa
trata-se de um documento superﬁcial.
Ademais há uma segunda confusão presente no documento. O planejamento estratégico (que deveria ter
características de longo prazo) assume um caráter de planejamento de gestão (que por deﬁnição está
limitada ao curto prazo de 4 anos). Nesse sentido o documento não trata efetivamente das necessárias
mudanças estruturais que devem ser feitas na ação do poder público, apenas de programas e projetos
de governo, reproduzindo o ciclo de descontinuidade administrativa entre gestões diferentes no Poder
Executivo.
A segunda grande deﬁciência identiﬁcada no documento diz respeito às omissões do Plano Estratégico.
Os temas, de modo geral, são tratados de forma superﬁcial. Mais grave ainda, os assuntos relacionados
à prevenção e mitigação dos riscos de desastres, não são apenas superﬁciais, ou seja, não vão à raiz do
problema, mas também são parciais, ou seja, tratam apenas de uma parte do problema.
No caso dos riscos geológicos, por exemplo, há apenas uma meta apresentada, a meta 76, que se
constitui em retirar 14.204 moradias das áreas de alto risco geológico-geotécnico do Maciço da Tijuca até
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2020 (Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017-2020, p. 207). Em outras palavras, o plano
concebe a política de gestão de riscos geológicos apenas sob a falida ótica da remoção de moradias.
No campo dos riscos hidrológicos, por sua vez, as iniciativas apresentadas são pontuais. As metas 58 e
59 são restritas às bacias do Rio Acari e de Jacarepaguá. A meta 58 previa a execução de 1200 metros
de obras de intervenção no Trecho 1 da Bacia do Rio Acari, até 2020. A meta 59, por sua vez, previa a
implantação de 6700 metros de macrodrenagem nos Rios Tindiba, Grande, Covanca e Pechincha, até
2019 (Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017-2020, p. 121). Não há, no plano, sequer uma
linha sobre as políticas gerais de planejamento e organização dos sistemas de micro e macrodrenagem.
No campo habitacional, por sua vez, a previsão de contratação de 20.000 unidades habitacionais de
interesse social até dezembro de 2020, constituída como meta 77, está longe de ser alcançada após 3
anos de governo. Os números atuais obtidos por esta Comissão indicam a construção de menos de 300
unidades habitacionais com recursos próprios e a entrega de cerca de 9 mil casas construídas através do
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo Federal.
No campo do saneamento a única proposta existente é a da ampliação do percentual de coleta e
tratamento de esgoto na Área de Planejamento 4 (Grande Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens) a partir
da privatização do sistema de esgoto nesta região.
O que se observa, de modo geral, é que, além de superﬁciais e pontuais, a maioria das propostas
estabelecidas no Plano Estratégico da Cidade ou estão longe de ser cumpridas, ou não foram cumpridas,
ou foram abandonadas. Trata-se portanto de um documento caduco (embora se pretendesse
estratégico), elaborado como mera formalidade e que se demonstrou incapaz de orientar as políticas
públicas no período a que se destinava (2017-2020).
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5.1.2 - Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (2011)

O Plano Diretor é o mais importante instrumento de planejamento urbano para as cidades e tem por
objetivo orientar o desenvolvimento da cidade por um período de dez anos. A partir de 2001, com a
criação do Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257/2001) este instrumento passou a ser
regulamentado em lei e passou a ser de elaboração obrigatória para boa parte das cidades brasileiras.
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos
no § 4o do art. 182 da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de inﬂuência de empreendimentos ou atividades com
signiﬁcativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de

2012) [...]. (Estatuto das Cidades, Lei Federal n° 10.257/2001)

É no Plano Diretor que se estabelece a política de desenvolvimento urbano da cidade, através da
deﬁnição da função social da propriedade e dos eixos de desenvolvimento e expansão da cidade. Trata-se
portanto de um documento que deve ser elaborado a partir de grande esforço de planejamento, de
modo a coordenar, posteriormente, as diferentes ações, planos e políticas setoriais da cidade.
Observa-se, ainda, que em 2012 a Lei Federal n° 12.608, que instituiu a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC), adicionou como critério de obrigatoriedade na elaboração de Planos Diretores os
municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
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Trata-se de um importante avanço na compreensão de que o planejamento é a principal ferramenta para
prevenção e mitigação dos riscos de desastres. O artigo 42-A do Estatuto das Cidades (incluído pela Lei
Federal n° 12.608/2012), por sua vez, estabelece que:
Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios
incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter:

I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a
diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda;
II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos;
III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população
de áreas de risco de desastre;
IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de
impactos de desastres; e
V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos
irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e
demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para
habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de
interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso
habitacional for permitido.
VI - identiﬁcação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes
municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das
cidades.
§ 1o A identiﬁcação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as
cartas geotécnicas.
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§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições
insertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei no 9.433,
de 8 de janeiro de 1997.
§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por
ocasião de sua revisão, observados os prazos legais.
§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não
tenham plano diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu
encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. [...]. (Estatuto das
Cidades, Lei Federal n° 10.257/2001)

O Plano Diretor em vigência foi instituído pela Lei Complementar n° 111 de 2011, portanto anterior à
alteração do Estatuto das Cidades, e foi resultado de um longo processo de discussões que iniciou-se em
2005 com a criação do Grupo de Trabalho através do Decreto Rio n° 25.247/2005 no então governo
César Maia, quando o Plano Diretor vigente, elaborado em 1992, já completava 13 anos de vigência. A
proposta foi encaminhada para a câmara em 2006 e sua aprovação se deu após 19 anos de vigência do
Plano Diretor de 1992.
Ainda que o Estatuto das Cidades só tenha sido instituído em 2001, o Plano Diretor de 1992 da Cidade do
Rio de Janeiro, aprovado pela Lei Complementar n° 16 de 04 de junho de 1992, já previa uma duração
decenal para o plano, conforme estabelecia o Art. 2° da referida lei.
O atraso no ciclo de revisão, por sua vez, produz impactos signiﬁcativos na capacidade de planejamento,
que passa a ser pressionada pelas demandas políticas de curto prazo e acaba por se tornar incapaz de
realizar o necessário esforço de planejamento do desenvolvimento urbano.
Não é de se estranhar portanto, que o Plano Diretor de 2011 acabou por não se constituir em um esforço
geral de revisão da política urbana da cidade. Um dos principais retratos disso foi a delegação à
aprovação por lei complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo e da não revisão do Zoneamento da
Cidade, que apesar de baseado na legislação de 1976 já sofreu um imenso número de alterações e
adendos através de leis pontuais aprovadas na Câmara Municipal.
No que concerne diretamente aos riscos hidrológicos e geológicos, a despeito da notoriedade do impacto
das chuvas sobre a cidade do Rio de Janeiro, as palavras ‘enchentes’, ‘alagamentos’, ‘inundações’ e ‘risco
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geotécnico’ são mencionadas apenas uma vez cada no relatório de Antecedentes e Diagnóstico do Plano
Diretor de 2011.
Seus desdobramentos, por consequência, são mínimos na proposta de política urbana apresentada que
apenas trata dos riscos geológicos e hidrológicos como condicionantes para estabelecimento de áreas de
restrição à ocupação e como objetos de atuação do sistema de defesa da cidade. Não são apresentadas,
entretanto, propostas para reverter o atual quadro de ocupação das áreas vulneráveis.
Embora o Plano Diretor venha sendo revisado ao longo dos últimos cinco anos, tal processo vem sendo
feito à portas fechadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, em franca oposição ao espírito do
Estatuto das Cidades, que no parágrafo 4° do artigo 40 indica que:
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na ﬁscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos. [...]. (Estatuto das Cidades, Lei Federal n° 10.257/2001)

A partir da ﬁnalização da proposta por parte da Secretaria Municipal de Urbanismo o plano entrará em
fase de debates públicos e segundo a Secretária de Urbanismo, deve ser enviado à Câmara Municipal em
Março de 2020. Os prazos apresentados pela Secretária de Urbanismo, Sra. Fernanda Tejada, em
audiência desta Comissão no dia 26 de setembro de 2019, entretanto causam extrema preocupação.
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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?

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. [...] A nossa ideia é que, até o
ﬁnal do ano, a minuta já esteja aqui na Câmara.
[...]
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 nossa programação interna, nosso
sonho, é que até o ﬁnal de dezembro isso esteja protocolado aqui junto à Casa.

[...] (Notas Taquigráﬁcas da 22ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 26/09/2019)
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O desenho do processo de revisão apresentado inverte etapas fundamentais e apresenta a proposta de
plano antes de abrir os debates com o conjunto da sociedade, ao invés de ouvir a sociedade com vistas à
elaboração do plano. Trata-se portanto de uma prática de planejamento top-down ou de cima para baixo,
que salvo alterações drásticas no calendário proposto, resultará em um processo de revisão com pouca
participação da sociedade civil.
Se a elaboração e revisão do Plano Diretor deveria se constituir em um grande momento de realização
de um esforço conjunto de planejamento da cidade, o que se observa é uma revisão comprimida entre o
tempo de planejamento e o tempo político e que não será capaz de sanar as insuﬁciências historicamente
acumuladas por um planejamento precário.
Estes fatores ﬁcam evidentes quando a política de uso e ocupação do solo é novamente delegada à
aprovação via Lei Complementar. No que diz respeito ao zoneamento da cidade, por sua vez, não há
qualquer perspectiva de revisão geral. O que se revela, portanto, é um processo de progressiva
fragmentação do planejamento da política urbana.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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

089

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
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.
(Notas Taquigráﬁcas da 22ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 26/09/2019)

É claro que as políticas de Uso e Ocupação do Solo e do Zoneamento da Cidade podem e devem sofrer
alterações pontuais diante das mudanças no padrão de ocupação das cidades. Mas o planejamento não
pode ﬁcar inteiramente a mercê de alterações pontuais.
Esta fragmentação tem por resultado um planejamento pouco eﬁcaz no direcionamento da política
urbana, fator que será demonstrado no item 5.2 (Ordenamento Territorial). O somatório desses fatores
implica em um aumento da vulnerabilidade para as populações mais pobres da cidade, a quem os
territórios de maior suscetibilidade à riscos hidrológicos e geológicos constituem-se muitas vezes como
a única opção viável para garantir sua sobrevivência.
No que diz respeito à integração entre o planejamento de riscos geológicos e hidrológicos e o Plano
Diretor, o Sr. Antônio Correia, Assessor da Secretaria Municipal de Urbanismo, aﬁrmou não saber se o
Plano Diretor de 2021 terá os impactos de chuvas fortes como um tema especíﬁco, embora aponte que
o plano leve em consideração os mapeamentos de risco existentes.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – E o tema das chuvas fortes e seus
impactos têm 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. [...]

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

090

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
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.
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? [...]
(Notas Taquigráﬁcas da 22ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 26/09/2019)

Cabe notar, entretanto, que o mapeamento de riscos geológicos produzido pela Fundação Geo-Rio é
incompleto e abrange apenas os territórios de ocupação informal no entorno dos Maciços da Tijuca e da
Serra da Misericórdia. Além disso, até o momento a Rio-Águas não ﬁnalizou o mapeamento de riscos
hidrológicos da cidade.
Diante disso, aponta-se uma grave preocupação desta Comissão, de que a minuta do Plano Diretor 2021
seja apresentada sem a devida adequação às alterações promovidas pela Lei n° 12.608/2012, que passou
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a obrigar que municípios em áreas de risco apresentem em seus planos diretores o mapeamento das
áreas suscetíveis a desastres geológicos e hidrológicos, o planejamento das ações de intervenção
preventiva e realocação de população de áreas de alto risco, as medidas de drenagem urbana
necessárias à prevenção e mitigação do impacto de desastres e as diretrizes para a preservação de
áreas verdes com vistas à redução da impermeabilização das cidades.
Enﬁm, é urgente a reorientação da política de planejamento de longo prazo da cidade. É preciso envolver
o Poder Executivo, o Poder Legislativo e, principalmente, a Sociedade Civil (organizada ou não), na
produção de um Plano Diretor que trate do conjunto de instrumentos da política urbana de forma
integrada, evitando a fragmentação do processo de planejamento.
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5.2 - Reconhecimento do Território, Planejamento das Políticas Setoriais e da Infraestrutura

Com base nos instrumentos de planejamento de longo prazo os diversos órgãos e secretarias da cidade
deveriam dedicar-se à dupla tarefa de aprofundar o reconhecimento do território e elaborar seus
planejamentos setoriais e de investimentos infraestruturais, de modo a contemplar o direcionamento
apontado pelo Plano Diretor e, ao mesmo tempo, aprimorar o conjunto de informações básicas que
auxiliará no futuro processo de revisão da política urbana.
O reconhecimento do território tem por objeto as ações de análise quantitativas e qualitativas sobre o
espaço urbano com o objetivo de produzir informações estruturadas e aprofundadas sobre a cidade.
Trata-se, portanto, de pré-requisito à elaboração dos planos setoriais. Em outras palavras, não é possível
planejar a atuação sobre um território desconhecido.
O planejamento das políticas setoriais e da infraestrutura, por sua vez, toma por base o reconhecimento
do território para, em conjunto com as diretrizes de longo prazo, detalhar as ações e metas para
execução das políticas públicas no curto e médio prazo. É o planejamento das políticas setoriais e da
infraestrutura que deve orientar as prioridades do poder público, bem como hierarquizar as ações dos
diversos órgãos.
No caso das ações de reconhecimento do território é fundamental destacar que a Cidade do Rio de
Janeiro, possui, através de seus diversos Órgãos Técnicos, Secretarias e do Instituto Municipal de
Urbanismo Pereira Passos (IPP), uma imensa quantidade de mapeamentos e informações produzidos.
Esses produtos, entretantos, não são imunes à crítica.
Ao longo desta comissão foram identiﬁcados diversos produtos relacionados ao reconhecimento do
território, no entanto, para o objeto de discussão desta CPI, os principais são os mapeamentos
relacionados (i) ao uso do solo, (ii) aos riscos geológicos, (iii) aos riscos hidrológicos, (iv) às mudanças
climáticas, (v) às ocorrências operacionais relacionadas às chuvas fortes.
No campo do planejamento setorial e da infraestrutura observa-se omissões importantes no que diz
respeito ao tema desta CPI. Embora a cidade possua um Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais,
portanto associado ao tema da macrodrenagem, um Plano Municipal de Saneamento Básico e um Plano
Diretor de Arborização Urbana, inexistem planos setoriais para as ações de microdrenagem, para a
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proteção de encostas e áreas de risco geotécnico e para habitação de interesse social. Além disso,
mesmo os planos setoriais existentes possuem insuﬁciências e omissões que devem ser objeto de crítica
e aprimoramento.
O resultado objetivo é que a orientação das políticas públicas setoriais em geral não é dada pelas
prioridades de planejamento e técnicas, mas por decisões subjetivas dos gestores municipais, muitas
vezes pressionados por prioridades de ordem política relacionadas a ações de governo.
No entanto, assim como no caso dos planejamentos de longo prazo, a existência dos documentos de
planejamento por si só não é capaz de garantir sua eﬁcácia. Em geral esses documentos acabam sendo
engavetados ou esquecidos pelas administrações municipais, ou são elaborados em razão de mera
formalidade burocrática, com vistas à atender critérios que qualiﬁcam o município a participar de
convênios e programas de transferência direta do Governo Federal.
Neste item trataremos tanto das ações de reconhecimento do território consideradas de maior
relevância para a prevenção e mitigação dos riscos de desastres associados às chuvas fortes, bem como
dos planejamentos setoriais e de infraestrutura para o manejo das águas pluviais, a microdrenagem, a
proteção de encostas e áreas de risco geotécnico, a arborização urbana e a habitação de interesse social.
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5.2.1 - Reconhecimento do Território

A tarefa de reconhecer o território é fundamental para a prevenção e mitigação dos riscos de desastres.
O poder público deve ser capaz de apontar quais são as áreas críticas e qual o grau de risco ao qual cada
uma dessas áreas está sujeito. A inexistência de um reconhecimento efetivo e detalhado do território
implica em um planejamento omisso.
No campo do ordenamento e ocupação urbana, cabe destacar a iniciativa de mapeamento do uso do
solo, atualizado anualmente pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). Trata-se de um
instrumento indispensável tanto para o planejamento da política urbana quanto para os mapeamentos de
risco.
No campo dos riscos geológicos e hidrológicos as investigações produzidas pela CPI evidenciaram as
limitações da atual política de mapeamento dos riscos associados às chuvas fortes. Embora o município
possua diversos mapeamentos de caráter operacional o mesmo não se pode dizer dos mapeamentos de
risco. Dos dois principais grupos de desastres associados às chuvas - geológicos e hidrológicos - a cidade
possui apenas um mapeamento de riscos geológicos que, por sua vez, não contempla a integralidade do
território.
O mapeamento das áreas sujeitas a riscos geológicos associados aos movimentos de massa, elaborado
em 2011 pela Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro (Geo-Rio) é restrito às áreas de
ocupação informal do entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia. O mapeamento dos riscos
hidrológicos associados aos processos de inundações, enxurradas e alagamentos, por sua vez, é
inexistente.
Por ﬁm os inventários operacionais constituem instrumentos de auxílio ao planejamento e à operação da
cidade e deveriam ser mais valorizados, uma vez que produzem análises detalhadas que permitem uma
tomada de decisão mais informada por parte do gestor.

095

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
5.2.1.1 - Mapeamento de Uso do Solo (2010-2018 / IPP)

O mapeamento de uso do solo produzido anualmente pelo Instituto Pereira Passos (IPP) tem por objetivo
apresentar a evolução da ocupação do território a partir de 16 classes distintas, na escala 1:10.000 e
constitui-se um importante instrumento de planejamento e acompanhamento da execução da política
urbana.
Figura 1 - Mapa de Uso do Solo (2018)

Fonte: Instituto Pereira Passos / Data.Rio

O mapa, elaborado a partir da interpretação visual de ortofotos com grande resolução espacial e de
trabalhos de campo, divide a cidade nas seguintes classes de uso do solo: (i) cobertura arbórea e
arbustiva, (ii) cobertura gramíneo lenhosa, (iii) corpos hídricos, (iv) favelas, (v) áreas agrícolas, (vi) áreas
de comércio e serviços, (vii) áreas de educação e saúde, (viii) áreas de exploração mineral, (ix) áreas de
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lazer, (x) áreas de transporte, (xi) áreas industriais, (xii) áreas institucionais e de infraestrutura pública,
(xiii) áreas não ediﬁcadas, (xiv) áreas residenciais e (xv) áreas sujeitas à inundação.
Em que pese o esforço de mapeamento do uso do solo, o grau de detalhamento do instrumento é
limitado. O levantamento aborda o uso do solo apenas por sua classe de ocupação. Os aspectos de
intensidade de ocupação não são levados em consideração. Deste modo uma área de ocupação formal
predominantemente residencial em Copacabana é classiﬁcada de mesmo modo que uma área de
ocupação formal predominantemente residencial em Barra de Guaratiba. Do ponto de vista da dinâmica
urbana, entretanto, são áreas completamente diferentes.
Apesar do mapeamento de uso do solo ser efetivo para o macroplanejamento e para o
acompanhamento da dinâmica de expansão territorial da cidade, trata-se de um levantamento que não
traduz as dinâmicas de intensiﬁcação da ocupação territorial (adensamento e aglomeração) e que é
inadequado para o planejamento em escalas menores (como de regiões administrativas, bairros, e
centros de bairro).
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5.2.1.2 - Risco Geológico

Os desastres geológicos, segundo a Classiﬁcação Brasileira de Desastres (Cobrade), se dividem em 4
subgrupos, dos quais dois estão relacionados ao objeto desta Comissão. Os movimentos de massa
(Cobrade 1.1.3) e os processos erosivos (Cobrade 1.1.4) estão intimamente relacionados (embora não
exclusivamente) às chuvas.
Se por um lado os movimentos gravitacionais de massa representam o risco à vida mais evidente
durante chuvas intensas, os processos erosivos contribuem para o assoreamento das bacias
hidrográﬁcas e sua consequente redução de vazão, ampliando a suscetibilidade à inundações em diversas
áreas.
A cidade do Rio de Janeiro possui hoje Mapeamento Integral de Suscetibilidade a Deslizamentos
(2011/Geo-Rio), Mapeamento Parcial do Riscos Geológicos associados aos Movimentos de Massas
(2011/Geo-Rio) e um Levantamento dos Pontos de Risco Geológicos associados aos processos de Erosão
(2013/PDMAP).
Neste trecho buscamos apresentar uma breve descrição de cada um dos instrumentos existentes bem
como as insuﬁciências relativas a cada um dos mapeamentos veriﬁcadas ao longo dos trabalhos desta
Comissão.
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5.2.1.2.1 - Mapeamento de Suscetibilidade a Deslizamentos (2011 / Geo-Rio)

Trata-se de um mapeamento produzido pela Geo-Rio após as chuvas intensas de abril de 2010 na escala
1:25.000, com resolução espacial de 15 metros. O mapeamento abrange a cidade como um todo e divide
a suscetibilidade a deslizamentos em três níveis: baixa, média e alta e tem por objetivo descrever a
probabilidade de ocorrência de movimentos gravitacionais em todo o território da cidade.
Figura 2 - Mapa de Suscetibilidade a Deslizamentos da Cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Fundação Geo-Rio / Data.Rio

O relatório metodológico enviado pela Fundação Geo-Rio à presente CPI aponta os Mapas de
Suscetibilidade a Deslizamentos como sendo “instrumentos técnico-cientíﬁcos indispensáveis no sentido
de reduzir as consequências desses acidentes” (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 Anexo 11.6, p. 10). Além disso, de acordo com o relatório metodológico estes mapas serviriam como
base para a deﬁnição das áreas em que se procederia a elaboração das Cartas de Risco de acidentes
associados à deslizamentos (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo 11.6, p. 10).

099

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Tem-se portanto que um mapeamento detalhado da suscetibilidade aos deslizamentos é peça
fundamental na política de gestão dos riscos associados às chuvas fortes.
Entretanto, ainda que o mapeamento contemple o conjunto do território da cidade chama atenção o fato
de que a metodologia utilizada para sua elaboração não é de fácil acesso ao público e mesmo o relatório
metodológico solicitado pela CPI descreve a metodologia de forma superﬁcial e não apresenta nem as
fontes primárias dos dados nem os modelos matemáticos utilizados para a obtenção do resultado.
No Rio de Janeiro, o Mapa de Susceptibilidade a deslizamentos foi preparado na
escala 1:25.000 envolvendo a deﬁnição dos principais fatores que inﬂuenciam a

distribuição dos escorregamentos nas encostas cariocas: Uso do solo, Geologia,
Distribuição dos Depósitos Superﬁciais e Declividade. [...] (Resposta ao Ofício CPI

Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo 11.6, p. 10)

O conhecimento das fontes primárias de dados é fundamental para que seja possível apontar o grau de
precisão dos mapeamentos propostos. A inexistência de fontes primárias adequadas, por sua vez,
implica em um mapeamento pouco preciso, fato que foi objeto de discussão em audiência da presente
Comissão, em especial no que diz respeito ao mapeamento dos tipos de solo, historicamente feitos com
o propósito de orientar a política agrícola, tendo portanto um grau de detalhamento menor do que o
necessário para a realização de cálculos de natureza geotécnica.
O SR. LEONARDO ESTEVES DE FREITAS – [...] 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 SRA. ANA LUIZA COELHO NETTO – [...] Agora, por onde passariam as rotas de
fuga? Você não pode passar rota de fuga onde tenha uma chance de ocorrer
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 1ª
Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 28/03/2019)

A indisponibilidade do acesso ao mapeamento de suscetibilidade a deslizamentos na forma de dados
abertos, sendo possível sua obtenção apenas por requerimento de informações, associado a um
relatório de descrição metodológica superﬁcial são fatores que diﬁcultam a revisão por pares dos
resultados obtidos, processo fundamental para qualquer trabalho de caráter cientíﬁco. Por essas razões
torna-se pouco provável que o mapeamento produzido seja utilizado fora do ambiente institucional da
Geo-Rio.
Por ﬁm, incoerências emergem entre a descrição metodológica apresentada e o produto ﬁnal. Segundo o
relatório apresentado a suscetibilidade a deslizamentos seria dividida em quatro classes. No entanto, o
mapeamento disponível ao público divide os resultados em apenas três classiﬁcações: baixa, média e
alta. Não foi possível, ao longo das investigações, apontar a razão efetiva de tal incoerência. Embora seja
provável que tenha pouco ou nenhum impacto no resultado ﬁnal do estudo demonstra certo grau de
desorganização institucional.
O mapa ﬁnal apresenta à cores, a distribuição areal das 4 classes de
susceptibilidade a deslizamentos que compreendem Áreas de Muito Baixa, de
Baixa, de Moderada e de Alta Susceptibilidade (cor vermelha) que corresponde

às áreas críticas conhecidas, seja pela frequência de acidentes, seja pelo elevado
número de obras de contenção executadas nas encostas e em geral, envolvem
áreas com favelas, caracterizadas por depósitos de tálus, blocos rochosos e
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lascas instáveis. (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo
11.6, p. 10).
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5.2.1.2.2 - Cartas de Risco Geológico (2011 / Geo-Rio)

Com base na identiﬁcação da suscetibilidade aos deslizamentos a Fundação Instituto de Geotécnica do Rio
de Janeiro produziu, em 2011, uma cartograﬁa das áreas de risco. Esta cartograﬁa teve por objetivo
subsidiar um conjunto de planejamentos de intervenções estruturais bem como a organização do
Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes da Cidade do Rio de Janeiro. O relatório
metodológico enviado pela Geo-Rio à Comissão aponta que as Cartas de Risco constituem “mapas
geológico-geotécnicos especíﬁcos, analiticos e detalhados, produzidos na escala de detalhe, 1:2000”
(Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo 11.6, p. 10). O risco está assim deﬁnido pela
Geo-Rio.
Conforme adotado na GEO-RIO, entende-se por risco (R) o produto da avaliação
da probabilidade (P) de ocorrer um acidente associado a um determinado perigo
ou ameaça (A), que possa resultar em consequências (C) danosas às pessoas ou
bens, em função da vulnerabilidade (V) do meio exposto ao perigo (UN-ISDR,
2004). O risco pode ter seus efeitos reduzidos pelo gerenciamento
administrado por agentes públicos e/ou pela comunidade. (Resposta ao Ofício

CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo 11.6, p. 1).

Embora o relatório metodológico aponte que a elaboração das cartas de risco seria feita nas áreas de
maior suscetibilidade a deslizamentos (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo 11.6,
p. 09), em um processo de progressivo aprofundamento e detalhamento do território, tal relação não é
diretamente evidente.
As cartas de risco foram elaboradas apenas para as favelas do entorno do Maciço da Tijuca e da Serra
da Misericórdia, fato que evidencia que a escolha das áreas contempladas pela cartograﬁa dos riscos
responde na realidade às limitações orçamentárias. Isso foi conﬁrmado pelo presidente da Geo-Rio, Sr.
Herbem da Silva Maia, em audiência no dia 16 de maio de 2019.
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. [...] Gericinó, inclusive, nem tem ocupação,
não é? Pedra Branca tem. A gente até já se planejou em mapear, mas a gente
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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. (Notas Taquigráﬁcas da
7ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 16/05/2019)

No entendimento deste relatório a priorização de áreas mais críticas não conﬁgura em si um problema
ou equívoco para a política de gestão de riscos. No entanto o que se observa no caso em tela é a efetiva
interrupção do esforço de mapeamento dos riscos geológicos nas favelas da cidade. O mapeamento das
atuais 117 comunidades com ediﬁcações em áreas de risco existe desde 2011 e não foi ampliado para as
demais regiões da cidade.
É improvável, no entendimento desta Comissão, que a contingência orçamentária (ausência de recursos)
seja a razão única pela qual o mapeamento não se expandiu. O que se evidencia, na realidade, é o efetivo
desinteresse de sucessivas administrações municipais na continuidade da política pública.
Uma vez que não é possível determinar o risco ao qual uma comunidade está exposta sem a elaboração
das cartas de risco, considera-se fato extremamente grave que esta cartograﬁa ainda não tenha sido
ampliada para, no mínimo, todas as favelas da cidade.
Ademais, cabe notar que ainda que a prioridade do mapeamento de riscos deva se dar nas áreas
faveladas o esforço não deve estar restrito à essas áreas. É fundamental que este mapeamento seja
ainda estendido às áreas formalizadas de baixa estruturação e ainda às áreas formais onde eventuais
desastres pontuais possam causar perdas de vidas ou se traduzirem em impactos econômicos e sociais
de grande escala.
As chuvas fortes de fevereiro e abril causaram impactos graves para a economia da cidade e a vida das
pessoas mesmo em áreas formalizadas. Foi o caso dos diversos movimentos de massa na encosta à
montante da Av. Niemeyer, que causaram duas mortes em fevereiro e provocaram a interdição judicial
da via após as chuvas de abril, do deslizamento ocorrido na Av. Carlos Peixoto, em Botafogo, que causou
três mortes, ou ainda do desabamento em maio de parte da cobertura do Túnel Acústico Rafael
Mascarenhas, provocado por um pequeno deslizamento, que causou graves danos econômicos à cidade
embora, por uma diferença de segundos, não tenha provocado mortes.
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Nos casos da Av. Niemeyer e da Av. Carlos Peixoto, tratam-se de vias que se encontram a jusante de
áreas de alta suscetibilidade a deslizamentos, conforme mapeamento da Fundação Geo-Rio. Já o Túnel
Acústico encontra-se, em sua maioria, em área de média suscetibilidade. Até as chuvas de fevereiro
deste ano inexistiam protocolos para interdições de vias próximas à encostas com alta suscetibilidade,
fator que certamente faria parte de um mapeamento adequado de riscos.
Figura 3 - Localização da Av. Carlos Peixoto e Suscetibilidade à Deslizamentos

Fonte: Elaboração Própria sobre Mapa da Fundação Geo-Rio / Data.Rio
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Figura 4 - Localização da Av. Niemeyer e Suscetibilidade à Deslizamentos

Fonte: Elaboração Própria sobre Mapa da Fundação Geo-Rio / Data.Rio

Figura 5 - Localização do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e Suscetibilidade à Deslizamentos

Fonte: Elaboração Própria sobre Mapa da Fundação Geo-Rio / Data.Rio
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A descrição da metodologia do estudo, novamente, apresenta insuﬁciências. As fontes primárias de
dados não são apresentadas e os modelos matemáticos utilizados não estão explicitados em sua
integralidade, ainda que a equação de risco seja apresentada. Cabe notar, também, que o método
utilizado indica um grau não desprezível do componente subjetivo na determinação do risco, conforme
apresenta o relatório metodológico.
Importante destacar que a hierarquia de cada local é baseada em métodos

empíricos de avaliação, na qual interfere a experiência do proﬁssional envolvido
e sua percepção do risco que irá determinar o rigor nas suas observações e na
probabilidade inferida para cada situação. Desta forma, a avaliação poderá se
alterar de acordo com as condições de observação. [...]

A percepção do risco e suas diferenças entre áreas de médio e baixo risco são
muitas vezes difíceis de se enquadrar aos parâmetros deﬁnidos de uma única
forma ou pré-estabelecida para locais diversos. [...] As avaliações de risco feitas

após grandes eventos chuvosos com grande número de deslizamentos e
vítimas, sempre tendem a avaliações mais conservadoras, ainda que realizadas
por proﬁssionais experientes. (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n°

031/2019 - Anexo 11.6, p. 3)

Ademais algumas cartas de risco apresentam incoerências entre o material enviado pela Fundação
Geo-Rio e o material disponível no site da Defesa Civil no que diz respeito à classiﬁcação de risco das
áreas. Em diversos casos áreas classiﬁcadas com alto risco nos documentos fornecidos pela Geo-Rio
apresentam classiﬁcação de médio ou baixo risco nos mapas disponibilizados pela Defesa Civil.
Não é possível apontar se esta incoerência deve-se ao fato de se tratarem de revisões distintas de um
mesmo mapeamento, no entanto, trata-se de indício grave de desorganização institucional. Dada a
limitação temporal dos trabalhos da Comissão não foi possível detalhar todas as divergências
encontradas, embora a pequena amostragem analisada tenha apresentado divergências em 11 dos 20
mapas avaliados.
Por ﬁm, cabe notar que o acesso à informação não é ponto forte no que diz respeito às cartas de risco.
Embora as cartas de risco se encontrem disponíveis no site da Defesa Civil Municipal, essa
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disponibilização não é a ideal. As cartas estão em formato de imagem, ou seja, de informação não
estruturada e estão divididas em diversos arquivos. Esses fatores prejudicam os efeitos sinérgicos da
necessária interação entre poder público, academia e sociedade.
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5.2.1.2.3 - Levantamento dos Pontos de Risco Geológico associados à Erosão (2013 / PDMAP)

Trata-se de um subproduto elaborado durante a 36ª etapa do Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais
da Cidade do Rio de Janeiro (PDMAP), entregue em fevereiro de 2013. O documento de 183 páginas é
bastante detalhado e busca apresentar “um minucioso levantamento, referente aos processos erosivos e
de risco geológico no Município” (PDMAP, Relatório de Riscos Geológicos: Caracterização e Diagnóstico do
Problema de Erosão, pg. 22).
O relatório apresenta sua metodologia de forma bastante completa, que consiste em um levantamento
de pontos de possível risco através de imagens de satélite que posteriormente tornaram-se objeto de
visita de campo e inventário fotográﬁco. A partir deste levantamento o relatório classiﬁca os diferentes
pontos em razão da necessidade de acompanhamento ou intervenção imediata e apresenta as soluções
indicadas de forma a orientar a atuação dos órgãos técnicos da Prefeitura.
Ainda que o produto apresentado demonstre robustez em sua elaboração, ressalta-se que os processos
de erosão estão intimamente ligados às dinâmicas de desenvolvimento urbano e periurbano. Neste
sentido causa preocupação que o último levantamento disponível seja do ano de 2013, realizado com
imagens de satélite de 2011. A dinâmica urbana acelerada, em especial em áreas de expansão urbana,
demanda períodos menores entre revisões. Em outras palavras o mais provável é que o produto
elaborado não reﬂita a realidade dos riscos de erosão no município do Rio de Janeiro hoje.
Este importante documento, entretanto, não era de conhecimento público. Novamente a diﬁculdade no
acesso à informação se apresenta como uma diﬁculdade para os diversos órgãos da administração
municipal. Em depoimento, técnicos da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro
(Rio-Águas) aﬁrmaram que teriam ‘diﬁculdade’ em disponibilizar o arquivo na internet em função de seu
‘tamanho’.
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

têm interesse em se aprofundar, estamos disponíveis para qualquer
esclarecimento. (Notas Taquigráﬁcas da 8ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em
23/05/2019)

No entanto, ao longo de seus trabalhos a presente Comissão recebeu reclamações não só de membros
de instituições acadêmicas, mas também de técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Município, que
relataram não conseguirem acesso aos produtos do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais em sua
integralidade.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – [...] 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. [...] (Notas Taquigráﬁcas
da 5ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 02/05/2019)

Cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) são
bastante claras no que diz respeito às condições de acesso à informação, cujo acesso deve ser concedido
imediatamente ou, em sendo impossível, em prazo não superior a 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais
10 (dez) dias, mediante justiﬁcativa expressa.
Entretanto o que se espera da Administração Municipal de uma das principais cidades do país é que a
política de transparência seja objeto de ação ativa do poder executivo e não reativa, em especial se
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tratando de documento de tamanha importância como é o caso de um Plano Diretor de Manejo de Águas
Pluviais.
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5.2.1.3 - Risco Hidrológico

Os desastres hidrológicos, segundo a Classiﬁcação Brasileira de Desastres (Cobrade), se dividem em 3
subgrupos, todos relacionados ao objeto desta Comissão. As inundações (Cobrade 1.2.1), as enxurradas
(Cobrade 1.2.2) e os alagamentos (Cobrade 1.2.3). Neste caso todos os desastres relacionados estão
diretamente associados às chuvas intensas.
As inundações se caracterizam por serem processos de submersão fora dos limites usuais de um
recurso hídrico, que acontece de forma gradual e geralmente é causado por precipitação distribuída e um
grande acúmulo nas bacias de contribuição. Nas inundações o escoamento superﬁcial não atinge
velocidade de arraste signiﬁcativa.
As enxurradas, por sua vez, são processos de escoamento superﬁcial concentrado e com alta energia de
transporte. Se caracterizam pela elevação súbita das vazões de drenagem e um transbordamento
violento das calhas ﬂuviais. Apresenta grave risco à vida humana, podendo arrastar veículos, pessoas,
animais, móveis e até imóveis por grandes extensões. Pode ter causas tanto pluviométricas, no caso de
grandes chuvas concentradas ou artiﬁciais, no caso de rompimento de barragens.
Por ﬁm, os alagamentos caracterizam-se como grandes acúmulos de água causados por insuﬁciências
do sistema de drenagem, ou seja, ocorre quando a capacidade de escoamento dos sistemas de
drenagem é extrapolada, podendo inviabilizar o trânsito inclusive de veículos pesados.
É inegável que os riscos hidrológicos constituem o principal grupo de riscos aos quais os habitantes da
cidade do Rio de Janeiro estão expostos, conforme apresentado na introdução deste relatório. Esse fato,
no entanto, contrasta com a inexistência de cartas de risco hidrológico para a cidade, a despeito da
existência de um Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais. As cartas de risco hidrológico são os
principais instrumentos de reconhecimento de ameaças naturais ligadas à inundações, enxurradas e
alagamentos, ferramentas importantes para a elaboração de políticas públicas de prevenção e mitigação
dos riscos de desastres hidrológicos.
A elaboração de cartas de risco hidrológico depende do mapeamento das áreas urbanas suscetíveis a
inundações. Tal mapa é peça fundamental para a delimitação das áreas que devem ou não ser objeto de
ocupação humana e, no caso de áreas já ocupadas, é um instrumento fundamental para elaborar as
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cartas de risco, que por sua vez irão apontar o número de pessoas expostas, suas condições de
vulnerabilidade e o grau de risco ao qual estão submetidos.
Exatamente por isto é de extrema preocupação o fato de que parece haver, no entendimento de técnicos
da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas), uma incompreensão do
conceito de mapeamento de riscos hidrológicos, que é confundido com um mapeamento de pontos
críticos de alagamento da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Certo. [...] Existe um mapeamento dos
riscos hidrológicos da cidade?
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. 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 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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 8ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 23/05/2019)
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O mapeamento de pontos críticos de alagamento é sem dúvida um instrumento importante para o
planejamento e gestão da rede de microdrenagem, sendo peça fundamental para direcionar os
investimentos de forma eﬁciente. Entretanto, o mapeamento de pontos críticos de alagamento não pode
ser confundido com o mapeamento da suscetibilidade às inundações e a consequente elaboração das
cartas de risco hidrológico, que deveriam congregar os diversos mapeamentos com informações
socioespaciais e censitárias para produzir um retrato dos riscos hidrológicos na cidade.
O Plano Diretor de 2011, por sua vez, apresenta outra confusão conceitual, apresentando como áreas
sujeitas à inundações as áreas da cidade com cotas altimétricas que variam entre 0 e 3 metros de
altitude. Ainda que essas áreas, em razão de sua baixa cota, de fato representem maior suscetibilidade
às inundações, as cotas altimétricas não são o único fator que determina as manchas de inundação.
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Figura 6 - Mapa de Áreas Inundáveis do Plano Diretor

Fonte: Relatório de Antecedentes e Diagnósticos do Plano Diretor (2011 - IPP, PCRJ)

O processo de deﬁnição das manchas de inundação é mais complexo e leva em consideração não só a
hipsometria, mas as alturas das margens dos corpos hídricos, o regime de chuvas, as vazões disponíveis
e a infraestrutura de retenção ou detenção presentes. Em outras palavras, mesmo áreas com cotas
altimétricas elevadas podem estar sujeitas à inundações caso as vazões dos corpos hídricos sejam
incompatíveis com o regime de chuvas observado.
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Tal não foi o espanto desta Comissão ao descobrir que, apesar de diversos ofícios e depoimentos
tomados de órgãos técnicos apontarem para a inexistência de um mapeamento de suscetibilidade à
inundações, tal mapeamento existe e integra a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas,
documento apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no ﬁnal de 2016 e construído em parceria com
a COPPE/UFRJ e o Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Centro
Clima).
Figura 7 - Mapa de Suscetibilidade do Meio Físico à Inundações

Fonte: Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas (2016 - PCRJ, COPPE/UFRJ, CentroClima)
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Quando comparamos o mapa do Plano Diretor com o mapa da Estratégia de Adaptação às Mudanças
Climáticas, evidencia-se a diferença entre uma avaliação que considera apenas as áreas de cota
altimétrica mais baixas (Plano Diretor) e outra avaliação que mapeia as áreas efetivamente sujeitas à
inundação (Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas). Contudo, cabe notar que a metodologia do
mapa da Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas não está explicitada. Uma vez que a produção
de dados primários por parte dos órgãos públicos é limitada, deve-se fazer um questionamento quanto a
precisão dos mapeamentos, não necessariamente decorrente de equívocos metodológicos, mas sim da
ausência de dados primários em detalhamento e extensividade necessários. Para a elaboração deste
mapeamento foram utilizados dados de declividade, cota altimétrica absoluta, impermeabilização do solo
e proximidade de curso d’água.
No entanto, o que mais chama atenção é a desorganização institucional observada. Além de não haver
cartas de risco hidrológico para as diferentes zonas do município, há uma confusão conceitual por parte
de órgãos técnicos sobre o que é uma cartograﬁa de riscos hidrológicos. Já o Plano Diretor, documento
este que deveria orientar o planejamento urbano da cidade, não segue uma metodologia técnica rigorosa
para identiﬁcar as áreas efetivamente sujeitas à inundação. Por ﬁm, observa-se que a maioria dos órgãos
desconhece que o documento Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas tem um mapeamento de
territórios da cidade vulneráveis à inundações. Trata-se de mais um exemplo claro da ineﬁcácia dos
planos apresentados e do caos administrativo da gestão Crivella.
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5.2.1.3.1 - Inventário dos Pontos Críticos de Microdrenagem (Rio-Águas)

O Inventário dos Pontos Críticos de Microdrenagem é um levantamento de caráter operacional. Ele é
atualizado anualmente pela Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas). O
objetivo deste inventário é acompanhar de forma permanente os pontos da cidade que apresentam
problemas de microdrenagem para mapear a eﬁciência da rede e delimitar os locais onde a
infraestrutura é insuﬁciente.
Figura 8 - Mapa dos Pontos Críticos de Microdrenagem

Fonte: Fundação Rio-Águas

O levantamento apresenta 192 pontos considerados críticos para a drenagem da cidade. Eles seriam
objeto de observação constante e constituem o foco do programa Ralo Limpo (Comlurb), associado à
dinâmica de planejamento para o verão da cidade. Esses pontos, no entanto, conﬁguram áreas e não
objetos individuais como ralos, bueiros ou calhas.
A partir das ocorrências de alagamentos em vias públicas, registradas pelo
Centro de Operações Rio (COR) no período chuvoso de 2017 / 2018 (no software
Comando), o COR integrou uma operações integradas, com equipes operacionais
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da RioÁguas, Superintendências, Comlurb e Seconserma, para atuação
preventiva, com o objetivo de melhorar o sistema de drenagem neste locais.
Denominada informalmente de “Operação Ralo Limpo”, esta ação preventiva foi
organizada em etapas:
1. Mapeamento das áreas com alagamento;
2. Realização de reunião no COR com técnicos dos órgãos municipais para
deﬁnir agendas de vistorias, a ﬁm de obter diagnósticos mais precisos;

3. Agendamento de ações preventivas de limpeza de ralos e ramais de
drenagem nos locais mapeados. [...] (Plano de Ações Integradas para
Chuvas Fortes e ou Prolongadas, p.41)

O inventário apresenta ainda uma relação entre os pontos críticos de drenagem e o impacto na
mobilidade, relacionando 83 pontos de atenção não apenas por seu impacto do ponto de vista do risco
hidrológico de alagamento, mas também dos riscos à mobilidade em períodos de chuvas intensas.
É fundamental ressaltar a importância do esforço realizado pela Rio-Águas no levantamento e na
construção do inventário de pontos críticos de alagamento. Tal esforço entretanto deve ser objeto de
uma crítica rígida para que o trabalho realizado possa ter impactos efetivos sobre o planejamento e a
mitigação dos impactos das chuvas fortes.
Do ponto de vista metodológico, ainda que seja evidente como o inventário foi elaborado (a partir do
histórico de ocorrências) não ﬁca explicitado quais os critérios adotados para que cada ponto fosse
incluído efetivamente no inventário (número de ocorrências, grau de severidade da ocorrência), fator que
prejudica o acompanhamento criterioso do estado de criticidade da rede de drenagem e implica em
maior grau de subjetividade na deﬁnição dos pontos críticos.
Além disso, nos documentos recebidos por esta Comissão não há a descrição detalhada das
insuﬁciências de drenagem em cada ponto, que podem ser causadas por diversos fatores que possuem
causas e soluções distintas. Um ponto pode apresentar mau desempenho na drenagem por possuir uma
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rede dimensionada de forma insuﬁciente, por estar com os pontos de entrada na rede (ralos e bocas de
lobo) obstruídos, por estar com os condutores assoreados, por apresentar caimento incorreto etc.
A efetiva investigação e descrição das razões para o mau desempenho de cada ponto é fundamental
para que as medidas de planejamento e mitigação possam ser adotadas de forma eﬁciente. De nada
adianta, por exemplo, enviar equipes de desobstrução para um ponto em que a drenagem é problemática
por conta de uma rede insuﬁciente. De mesmo modo não é pertinente a realização de obras em pontos
de drenagem que possuam redes suﬁcientes, mas que são obstruídas em razão de uma limpeza urbana
inadequada.
Ademais, em diversos casos a metodologia considera como ‘ponto crítico’ de drenagem extensões
inteiras de vias com comprimento considerável. No caso dos pontos com alagamento de maior impacto
para a mobilidade 27 dos 83 pontos apresentados listam como ‘ponto’ crítico ‘toda a extensão da via’.
Tal inconsistência metodológica não colabora para o bom planejamento.
Em casos ainda mais graves o inventário lista como ‘ponto crítico de drenagem’ comunidades inteiras,
como é o caso de Cidade de Deus, Comunidade Nossa Senhora das Graças, Bairro Rolas, Comunidade
Jorge Careca, Vila Corcundinha, Vila Califórnia, Vila Croácia, Comunidade do Combuis, Jardim Maravilha,
Favela da Coreia, Bairro Jabour, Vila Santo Antônio etc.
Do mesmo modo extensões consideráveis ou corpos hídricos inteiros são relacionados como ‘pontos
críticos’, sendo esses, os Rios Comprido, Caruaru, Orfanato, Catarino, Arapogi, Timbó, Tingui, Irajá,
Maracanã, Méier, Jacaré, Marinho, Caldeireiro, Caranguejo, Faria, Orfanato, Sanatório, Acari, Calogi,
Cambuí, Pedras, Guerenguê, Covanca, Tindiba, Calemba, Pechincha, Pavuninha, Caçambe, Vargem
Pequena, Canal do Portelo, Anil, Morto, Vala da Estrada do Catruz, Guarajuba, Vala do Cesarão, Canal do
Jardim Piaí, Vala do Sinal e Macacos.
Outra insuﬁciência veriﬁcada no levantamento é a inexistência de informação de localização geográﬁca
detalhada por par de coordenadas. Em alguns casos a descrição se resume ao nome do logradouro
público, em outros (em geral quando o logradouro público apresenta grande extensão) a localização é
apresentada pelo entroncamento de vias. De mesmo modo não é de conhecimento desta Comissão a
existência de relatório fotográﬁco, bem como seu acervo, das vistorias realizadas.
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Por ﬁm, os levantamentos de pontos críticos presentes no Plano de Ações Integradas para Chuvas
Fortes e/ou Prolongadas e no mapa fornecido pela Rio-Águas à presente Comissão diferem da listagem
de pontos críticos de alagamento fornecida pela Comlurb à presente Comissão.
O inventário da Rio-Águas sugere a existência de 192 pontos considerados críticos para a drenagem. O
mapa enviado pela Rio-Águas à esta CPI lista ainda outros 109 pontos que se dividem entre (i) pontos ‘em
processamento’ (os quais já foram identiﬁcados como críticos, no entanto estão em processo de
vistoria), (ii) pontos ‘em monitoramento’ (que caracterizam-se por já terem sido realizadas obras, cuja
eﬁcácia está em avaliação) e (iii) pontos em observação (que se caracterizam por estarem com seu grau
de criticidade em avaliação).
O levantamento realizado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), por sua vez,
apresenta 593 pontos críticos de alagamento. De mesmo modo o inventário não apresenta as causas do
mau desempenho da drenagem no ponto, bem como não apresenta localização geográﬁca detalhada,
apenas uma descrição do logradouro público de referência.
Dadas as limitações temporais dos trabalhos desta Comissão e da inexistência de informações
geográﬁcas detalhadas tanto por parte do levantamento realizado pela Rio-Águas quanto por parte do
levantamento apresentado pela Comlurb, não foi possível veriﬁcar o grau de superposição dos pontos
apresentados nos levantamentos distintos, fator que deve ser objeto de atenção do Poder Executivo
Municipal para que os inventários possam ser uniﬁcados.
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5.2.1.4 - Histórico de Ocorrências

Por ﬁm, faz parte do reconhecimento do território o conhecimento tanto do seu presente, quanto do seu
passado. Nesse sentido é essencial a manutenção de um histórico de ocorrências relacionadas às chuvas
fortes que aponte os tipos de ocorrências bem como seus locais.
Este esforço vem sendo feito desde 2015 pelo Centro de Operações e Resiliência da Cidade do Rio de
Janeiro (COR), na forma de um banco de dados e uma ferramenta de análise de dados disponível na
forma de aplicação web.
Figura 9 - Painel de Ocorrências Relacionadas às Chuvas

Fonte: Centro de Operações e Resiliência (COR)

Trata-se de um importante levantamento que ajuda na elaboração de políticas públicas e no efetivo
planejamento da gestão de crises e mitigação dos desastres. No entanto, trata-se de um levantamento
restrito a aspectos operacionais da cidade e que se divide em 11 tipos de ocorrências:
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Afundamento de Pista
Alagamento
Bolsão d’Água
Desabamento de Imóvel
Deslizamento de Terra
Enchente
Espelho d’água
Lâmina d’água
Queda de Árvore
Queda de Estrutura de Alvenaria
Queda de Poste

Alguns tipos de ocorrências não são apresentadas, como a interrupção no fornecimento de energia
elétrica, telecomunicações ou abastecimento de água e coleta de esgoto. Ainda que esses sejam de
responsabilidade de concessionárias de serviços públicos, tratam-se de estatísticas relevantes para a
compreensão dos impactos operacionais na cidade. Importante ressaltar que 2.727 (76,49%) das 3.565
ocorrências listadas neste inventário aconteceram durante a atual gestão municipal. Dessas, 1.486
ocorrências (41,68% das 3.565) aconteceram em 2019, ano que ainda não se encerrou.
Entretanto, este ainda é um retrato limitado dos impactos das chuvas fortes, que se estendem também
à dinâmica social da cidade. Nesse sentido, deveria ser parte de um inventário maior, que uniﬁcasse tanto
ocorrências operacionais quanto sociais relacionadas às chuvas fortes na cidade e pudesse apresentar,
de forma geograﬁcamente referenciadas, os impactos das chuvas intensas na cidade.
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5.2.2 - Planejamento Setorial e da Infraestrutura Urbana

O planejamento das políticas públicas setoriais e dos investimentos em infraestrutura urbana são
essenciais para que se possa estabelecer prioridades e metas a serem cumpridas. Esta etapa de
planejamento deve deﬁnir quais são os investimentos mais urgentes a serem realizados para a
prevenção e mitigação dos riscos de desastres, bem como quais serão as medidas de caráter
compensatório e de gestão de riscos que serão adotadas nos locais onde for possível a concretização
das intervenções estruturais (obras).
Neste campo é possível identiﬁcar seis áreas de interesse prioritárias para a prevenção e mitigação de
riscos associados às chuvas fortes. No entendimento desta Comissão, as áreas de (i) macrodrenagem, (ii)
microdrenagem, (iii) água e esgoto, (iv) proteção de encostas e locais de risco geotécnico, (v) arborização
urbana e (vi) habitação de interesse social deveriam ser contempladas com planejamentos setoriais
especíﬁcos detalhados.
O que se observa, no entanto, é que as áreas de microdrenagem, proteção de encostas e locais de risco
geotécnico e habitação de interesse social sequer possuem planos setoriais.
Já no caso das áreas de macrodrenagem, água e esgoto e arborização urbana os planejamentos existem.
Contudo, a despeito de suas qualidades ou deﬁciências, são incapazes de orientar efetivamente a política
pública. Em geral, são ignorados.
A ausência de documentos capazes de orientar a tomada de decisão nas políticas públicas (seja pelas
deﬁciências e omissões dos planos, seja por uma prática recorrente de elaboração de planos apenas
para atender requisitos burocráticos), faz com que o processo de tomada de decisão por parte do gestor
público seja prejudicado e o acompanhamento da sociedade civil seja diﬁcultado, em especial, em áreas
técnicas, nas quais o monopólio do conhecimento muitas vezes é utilizado para justiﬁcar intervenções
que vão na direção oposta do interesse público.
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5.2.2.1 - Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (PDMAP / 2013 - Rio-Águas)

O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro foi elaborado, ao longo de
quatro anos, pelo Consórcio Hidrostudio - Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica - SP, sob
coordenação da Secretaria de Obras e da Fundação Rio-Águas. Trata-se de um esforço extenso de
reconhecimento do território e planejamento de políticas públicas associadas à macrodrenagem, isto é,
às ações de drenagem dos corpos hídricos da cidade.
O documento toma como unidade de planejamento as 48 bacias hidrográﬁcas inseridas total ou
parcialmente nos limites do município, agrupadas em 3 macrorregiões de drenagem (Guanabara,
Sepetiba e Oceânica).
Figura 10 - Mapa das Macrorregiões de Drenagem (PDMAP)

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (2013, p.22)
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O documento apresenta como objetivos do PDMAP:
(i) a realização de diagnóstico detalhado do sistema de drenagem, identiﬁcando os déﬁcits de capacidade
hidráulica para o tempo de recorrência de 25 anos (TR-25);
(ii) a elaboração de estudo de alternativas para as bacias prioritárias (24 bacias que totalizam 72% da
área do município);
(iii) a apresentação de conjunto de soluções que melhor atenda à adequação dos déﬁcits e características
de cada bacia;
(iv) o desenvolvimento dos projetos básicos das alternativas selecionadas para 13 das 24 bacias
hidrográﬁcas;
(v) a implantação de rede telemétrica de monitoramento hidrometeorológico composta de 19 estações
de medição de nível e precipitação (PN) e 7 estações de medição de qualidade e precipitação (QN);
(vi) o desenvolvimento de plataforma georreferenciada para armazenamento dos dados do
monitoramento e do plano diretor;
(vii) a identiﬁcação e caracterização preliminar dos principais problemas relacionados à erosão urbana,
carregamento de lixo e sedimentos para os cursos d’água, saúde pública, poluição por meio dos
receptores e interconexão entre as redes de drenagem urbana e esgoto pluvial.
O plano apresenta o conjunto de premissas que norteou os estudos e a proposição de alternativas de
drenagem e controle de cheias na cidade, bem como detalha as metodologias utilizadas na proposição
das alternativas.
Destaca-se, nessas premissas, a garantia dos limites de ocupação do solo previstos na legislação
municipal, a minimização de impactos de inundações em áreas em processo de urbanização, a
valorização dos cursos d’água na paisagem urbana, a estabilização das calhas dos canais para prevenir a
erosão e o assoreamento, e a priorização de medidas compensatórias nas áreas em processo de
urbanização, buscando o impacto hidrológico zero.
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O PDMAP, em suas diversas etapas de elaboração, apresentou um plano de modernização da gestão do
sistema de drenagem, uma campanha de monitoramento e o diagnóstico detalhado do sistema de
drenagem. Além disso, produziu o levantamento de dados hidrológicos, topográﬁcos, topo-batimétricos
e cadastrais, bem como de uso e ocupação do solo.
O extenso documento, cujo relatório síntese possui 258 páginas, não estava, até então, disponível ao
público, fator esse que diﬁculta a análise e crítica por parte de especialistas da academia e de instituições
de pesquisa. No entendimento desta Comissão, entretanto, algumas críticas devem ser feitas ao
documento, em sua maioria referentes às limitações do estudo realizado.
O primeiro problema observado diz respeito à realização de estudos de alternativa para apenas 24
bacias. Em que pese a necessidade de priorização, documentos de planejamento devem ser exaustivos.
Em outras palavras, ainda que as 24 bacias hidrográﬁcas escolhidas sejam, de fato prioritárias, portanto
devem ter precedência na realização de seus estudos, não é aceitável que 28% do território da cidade
esteja desprovido de um estudo de alternativas.
O mesmo pode se dizer ao número ainda mais limitado de 13 bacias que foram contempladas com a
elaboração de projetos básicos para as infraestruturas de drenagem. Apenas as bacias do Mangue,
Piraque-Cabuçu, Cação Vermelho, Centro, Médio Acari, Alto Acarí, Baixo Acarí, Cunha I, Cunha II,
Calha-Acari, Campinho, Jequiá e Mendanha foram contempladas com a elaboração de projetos básicos.
O plano por sua vez, não apresenta hierarquização das intervenções entre bacias e dentro de cada bacia,
fator que diﬁculta o acompanhamento das políticas públicas e dos critérios adotados na tomada de
decisões por parte do Poder Executivo Municipal.
A bacia do Canal do Mangue, por sua vez, recebeu tratamento evidentemente distinto das demais,
concentrando grande parte dos esforços do Plano, a partir da elaboração do projeto dos reservatórios
de detenção e do desvio do Rio Joana, que foram executados pelo poder público com vistas à mitigação
das inundações na região da Praça da Bandeira.
Alguns produtos são realizados apenas para a bacia do Canal do Mangue. É o caso da estimativa de
impactos econômicos das chuvas intensas e das inundações, bem como da mancha de inundações feita a
partir de simulações computadorizadas. Fica evidente que a priorização da bacia do Canal do Mangue na
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elaboração de estudos mais aprofundados e complexos tem como razão a demanda política da gestão
municipal daquele momento, que priorizou investimentos voltados para a realização dos Jogos Olímpicos
de 2016.
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Figura 11 - Mancha de Inundação Simulada para a Bacia do Canal do Mangue

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (2013, p.40)

Do ponto de vista da rede de monitoramento implantada pelo plano cabe destacar mais uma vez a
desigualdade na distribuição dos recursos públicos. Das 18 estações de monitoramento do tipo
precipitação e nível (PN) 6 foram instaladas na bacia do Canal do Mangue. As estações telemétricas de
qualidade e nível (QN), por sua vez, foram todas instaladas em regiões de alta renda da cidade, sendo 3
na Zona Sul e outras 4 no sistema lagunar de Jacarepaguá.
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Figura 12 - Localização das Estações de Monitoramento de Nível e Precipitação (PN)

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (2013, p.221)

Figura 13 - Localização das Estações de Monitoramento de Qualidade e Precipitação (QN)

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (2013, p.221)
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A precária rede de monitoramento, entretanto, não resistiu ao desmonte das políticas públicas
promovido pela atual gestão municipal. No ﬁnal de 2017 as estações telemétricas foram desativadas em
razão do encerramento do contrato de manutenção e hoje a cidade não conta com informação de
nenhuma estação.
O PDMAP passa ao largo da discussão sobre riscos hidrológicos. As propostas apresentadas no
documento giram exclusivamente ao redor de intervenções estruturais (obras). Não há apresentação de
manchas de inundação elaboradas através de estudos hidrológicos para todas as bacias (apenas a bacia
do Canal do Mangue é contemplada por tal estudo). Ainda assim, o objetivo, neste caso, não era o da
elaboração de cartograﬁa de risco, mas sim o de cálculo dos danos econômicos provocados pelas
inundações.
No entendimento desta comissão trata-se de uma deﬁciência grave do documento. Não é possível
conceber, na cidade do Rio de Janeiro, uma política de manejo de águas pluviais exclusivamente baseada
em intervenções estruturais. Não apenas por seu alto valor, mas também por seu longo prazo de
conclusão. É fundamental que soluções e mecanismos de mitigação sejam apresentados no curto prazo,
em especial para as comunidades mais vulneráveis aos riscos hidrológicos.
A principal deﬁciência do Plano, no entanto, sequer diz respeito ao próprio plano. O fato mais grave foi a
constatação de que o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da cidade ﬁcou fechado a sete chaves
durante um tempo considerável, fato constatado pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
(TCM-RJ) em auditoria operacional das políticas de meio ambiente.
A SRA. MARTA VARELA SILVA – [...] 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. [...] (Notas Taquigráﬁcas
da 5ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 02/05/2019).

A falta de transparência inviabilizou, por exemplo, efeitos sinérgicos entre poder público e instituições de
ensino e pesquisa, capazes de propor alternativas ao documento, apresentar críticas e aprimoramentos,
bem como não permitiu um devido acompanhamento por parte da sociedade civil organizada. Tal falta de
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transparência também foi apontada pela Sra. Ana Lúcia Nogueira de Paiva Britto, pesquisadora da
FAU/UFRJ e pelo Sr. Marcos Sant’anna Lacerda, Presidente do Comitê de Bacia da Região Hidrográﬁca da
Baía de Guanabara
A SRA. ANA LÚCIA NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO – [...] 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 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. (Notas Taquigráﬁcas da 2ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em
11/04/2019).
--O SR. MARCOS SANT’ANNA LACERDA – [...] 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...
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 15ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 15/08/2019).

Ademais observa-se a necessidade de revisão do plano, que embora tenha se encerrado em 2013
baseou-se em informações de anos anteriores. Soma-se a isto o fato de que o plano não foi capaz de
orientar a ação do poder público. Dos R$ 4.777.255.831,041 (Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais Relatório Síntese, p. 154) de investimentos recomendados, apenas as intervenções na bacia do Canal do
Mangue (reservatórios e desvio do Rio Joana) foram executadas.

1

R$ 3.394.237.942,05, corrigidos entre julho de 2013 e julho de 2019 pelo IPCA-E / IBGE
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Tabela 4 - Quadro de Intervenções Propostas pelo PDMAP com Valores Corrigidos
Bacia Hidrográﬁca

Investimento Previsto
(2013)

Valor Corrigido
(IPCA-E /2019)

Canal do Mangue

R$ 309.002.095,53

R$ 434.908.243,88

Rio Piraquê-Cabuçu

R$ 151.040.995,87

R$ 212.584.235,57

Rio Cação Vermelho

R$ 76.159.721,80

R$ 107.191.800,12

Centro

R$ 61.844.877,99

R$ 87.044.222,90

Rio Acari (4 Sub-Bacias)

R$ 908.320.524,85

R$ 1.278.425.260,06

Canal do Cunha (2 Sub-Bacias)

R$ 517.545.350,28

R$ 728.424.637,48

Rio da Prata do Mendanha

R$ 296.069.607,92

R$ 416.706.278,40

Rio do Campinho

R$ 226.043.056,51

R$ 318.146.673,34

Rio Jequiá (Ilha do Governador)

R$ 14.715.623,16

R$ 20.711.658,33

Rio Irajá / Canal da Penha

R$ 188.211.353,16 *

R$ 264.900.045,22 *

Rio Sarapuí / Tintas (2 Sub-Bacias)

R$ 51.139.493,06 *

R$ 71.976.816,47 *

Rio Rainha / Macacos (2 Sub-Bacias)

R$ 22.191.865,80 *

R$ 31.234.174,53 *

Rio Guerenguê / Arroio Pavuna (2 Sub-Bacias)

R$ 133.168.532,97 *

R$ 187.429.450,00 *

Arroio Fundo / Rio Grande

R$ 378.228.406,28 *

R$ 532.341.541,82 *

Rio Banana Podre

R$ 21.209.222,63 *

R$ 29.851.143,09 *

Rio Lucas

R$ 28.409.634,20 *

R$ 39.985.437.95 *

Rio Anil

R$ 10.937.580,11 *

R$ 15.394.211.97 *

TOTAL

R$ 3.394.237.942,05

4.777.255.831,04

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (p. 154)
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5.2.2.2 - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB / 2010; 2015 - Rio-Águas)

Os planos municipais de saneamento básico foram instituídos como instrumentos obrigatórios pela Lei
Federal n° 11.445/2007, que é considerada um marco regulatório. A Lei do Saneamento Básico
estabelece as diretrizes e princípios para a universalização do acesso ao saneamento.
A legislação estabelece a existência de plano de saneamento básico como condição de validade para que
os contratos que tenham o saneamento por objeto sejam válidos. Além disso, em seu Artigo 19, a lei
aponta os requisitos mínimos para a elaboração dos planos.
Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará
plano, que poderá ser especíﬁco para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos e apontando as causas das deﬁciências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização,
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com
os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros
planos governamentais correlatos, identiﬁcando possíveis fontes de
ﬁnanciamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eﬁciência e
eﬁcácia das ações programadas. [...] (Lei do Saneamento, Lei Federal n°

11.445/2007)

O parágrafo 4° do mesmo artigo aponta ainda que a revisão dos planos deverá ser periódica, em prazo
não superior a quatro anos e deverá acontecer anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. Em
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outras palavras, observa-se aqui a intenção do legislador em garantir que a política orçamentária e de
metas seja deﬁnida com base no planejamento e não o inverso.
O Plano Municipal de Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro está dividido em dois itens. O
primeiro é o item “Água e Esgoto”, elaborado em 2011 e publicado em Diário Oﬁcial Suplementar no dia
16 de agosto daquele ano. O segundo é o item “Drenagem”, que foi publicado em dezembro 2015.
O item “Resíduos Sólidos”, previsto na Lei do Saneamento, entretanto, deu lugar ao Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da cidade do Rio de Janeiro, aprovado em dezembro de
2015. Diante das limitações temporais do trabalho desta comissão não foi possível apresentar uma
análise crítica detalhada sobre esse documento.
Cabe registrar que a Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007, que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a elaboração de Planos de
Saneamento Básico que contemplem os setores de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, limpeza urbana e
manejo de resíduos. Dessa forma o presente Plano passa a integrar o Plano de
Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro, complementando-o no que se
refere à limpeza urbana e manejo de resíduos. (Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos, p.5)

Embora o item “drenagem” do PMSB se apresente como um documento “baseado e adaptado” do Plano
Diretor de Manejo de Águas Pluviais, o que se observa na prática é que o documento se constitui em um
resumo do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais, sem a apresentação de informação nova ou
revisão efetiva das propostas apresentadas.
Além disso, o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais consistia em um documento de planejamento
exclusivo da macrodrenagem da cidade, ou seja, da drenagem de corpos hídricos. Isto signiﬁca que toda a
discussão sobre microdrenagem e suas deﬁciências é simplesmente negligenciada no Plano Municipal de
Saneamento Básico.
O item “Água e Esgoto” do Plano Municipal de Saneamento Básico, por sua vez, não é imune à crítica. O
plano apresenta diversos pontos frágeis no diagnóstico proposto. Um primeiro exemplo evidente é que
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para o estabelecimento do parâmetro “índice de atendimento” o documento leva em consideração dados
do Censo Demográﬁco de 2000, produzidos pelo IBGE, para os municípios atendidos pelos sistemas
Guandu, Ribeirão das Lajes e Acari.
Isto signiﬁca que o documento elaborado em 2010 para a segunda maior cidade do país não procurou
atualizar as informações de abastecimento junto à prestadora de serviços, no caso a Cedae, de forma a
apresentar um diagnóstico mais preciso do acesso à água nas diferentes regiões da cidade.
Além disso, o plano não construiu mapas próprios que indicassem os reservatórios existentes e suas
áreas de inﬂuência, diﬁcultando o planejamento da rede. Não existe menção às perdas de águas no
município. As favelas também não são mencionadas no que diz respeito ao abastecimento de água. E não
há a apresentação de dados desagregados. Este conjunto de fatores leva a crer que o plano foi
elaborado sem a participação da Cedae (prestadora de serviços) e com a utilização de dados
desatualizados.
No que diz respeito ao esgotamento sanitário a situação se repete. Os dados apresentados são ainda
mais defasados, fazendo menção ao plano elaborado pela Cedae em 1994. A compilação das
informações, por sua vez, é feita de forma desarticulada, o que faz com que certas áreas possuam um
grau de detalhamento razoável enquanto outras áreas não apresentam detalhamento nenhum.
O plano não apresenta o mapeamento das áreas atendidas por sistema separador absoluto e as áreas
onde há o despejo de esgoto in natura. As proposições de intervenções estruturais são apresentadas
conforme planejamento da Cedae, no entanto, não há o detalhamento das obras propostas bem como a
caracterização e avaliação do estágio de realização das mesmas. Não são mencionadas as situações de
esgotamento sanitário das áreas de planejamento 4 e 5, que são apresentadas como objetos de futuras
concessões à iniciativa privada.
Ademais a correlação entre dados epidemiológicos e doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado (DRSAI) é apresentada de forma extremamente superﬁcial. Este fator prejudica a avaliação
dos riscos à saúde pública associados aos desastres hidrológicos, por exemplo.
As favelas, por sua vez, constituem um grande vazio do plano, que não faz menção ao problema de
esgotamento sanitário nas áreas de ocupação informal. Soma-se a isto o fato de que o diagnóstico do
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atendimento às áreas de favelas (item 3.4.5 do plano) também é superﬁcial, elaborado a partir da
compilação de dados do programa Favela Bairro sem que fosse feita uma análise mais aprofundada dos
mesmos. O programa Morar Carioca, por sua vez, é apresentado apenas de forma superﬁcial.
O documento apresenta a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 como grandes marcos para a
resolução do problema do saneamento. Trata-se portanto de uma perspectiva de planejamento que se
orienta a partir de megaeventos e não do atendimento às necessidades sociais históricas por
saneamento adequado.
O fato do Rio de Janeiro ser sede da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas
em 2016 faz com que o saneamento e o meio ambiente tenham datas e metas
mais deﬁnidas para a solução de problemas. [...] (Plano Municipal de

Saneamento Básico, p.78)

O diagnóstico institucional não apresenta uma análise crítica da atuação da Cedae no município,
mencionando apenas o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações entre o Estado do
Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e o Município do Rio de Janeiro,
celebrado em 28 de fevereiro de 2007.
O termo, que delegou a competência da distribuição de águas e coleta e tratamento de esgotos à Cedae
pelo prazo de 50 anos prorrogáveis por mais 50 anos abrange toda a cidade com exceção da Área de
Planejamento 5 (que foi objeto de concessão) e de um conjunto de favelas.
O documento, entretanto, não tem o valor legal nem as características de um contrato de programa.
Não são estabelecidas metas de curto, médio ou longo prazo a serem cumpridas, fator que impossibilita
o acompanhamento da execução do contrato. De mesmo modo, o anexo ao documento, que apresentava
a lista de favelas sob responsabilidade da Cedae não se encontrava disponível para consulta pública na
internet.
O Plano Municipal de Saneamento Básico também se omite quanto a análise crítica da estrutura tarifária
da Cedae. A única informação apresentada pelo documento consiste em uma compilação das
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informações presentes no site da prestadora de serviços e a discussão sobre o modelo de tarifa social
passa ao largo do plano.
Por ﬁm, o item 8 (Plano de Metas) apresenta metas que misturam temas e não indica como as mesmas
foram deﬁnidas. O documento menciona ainda o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG),
que não estava mais em curso no momento da elaboração do documento.
O que se observa, de modo geral, é um documento frágil com pouca capacidade de orientar
efetivamente o cumprimento das políticas públicas relacionadas ao saneamento. Quando somamos isso
ao fato de inexistirem metas no termo de reconhecimento de direitos entre a Cedae e a Prefeitura,
concluímos que a política de saneamento da cidade é orientada por fatores pouco transparentes.
O Plano Municipal de Saneamento Básico foi um documento feito às pressas, de forma a viabilizar a
concessão do sistema de esgotamento sanitário da Área de Planejamento 5 à iniciativa privada, uma vez
que a inexistência do plano, conforme estabelece o artigo 11 da Lei n° 11.445/2007, implica na
impossibilidade de celebração de contrato de prestação de serviços de saneamento básico.
Silva, Pertel e Figueiredo (2018)2, em artigo que busca avaliar o cumprimento das metas estabelecidas
no Plano Municipal de Saneamento Básico, apontam que a meta de ampliação da cobertura do sistema de
água foi alcançada apenas a partir da exclusão de áreas de ocupação irregular e áreas em que a
obrigação é de terceiros, contrariando o princípio fundamental de universalização do acesso, previsto no
Artigo 2° da Lei 11.445/2007. De mesmo modo apontam que o plano não conseguiu atingir a maioria de
suas metas propostas.
A análise mostrou que as metas propostas para a redução de perdas de água
para os anos de 2012 e 2016 não foram alcançadas e a tendência é que o
município do Rio de Janeiro atinja a meta de 20% somente em 2019.
[...]

SILVA, Bruna. PERTEL, Monica. FIGUEIREDO, Iene. Análise das Metas do Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro Água e Esgoto, 2018. In: Encontro Técnico AESABESP XXIX Congresso Nacional de Meio Ambiente. São Paulo.
2

139

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Veriﬁcou-se que a meta de ampliação da cobertura do sistema de água,
equivalente a 99% em 2016, foi alcançada, mas que precisa ser revista devido à
ressalva que exclui as áreas irregulares e áreas de obrigação de fazer de
terceiros, indo contra ao princípio fundamental de universalização do acesso
(art.2º, I) da Lei de saneamento.
[...]
O Plano não conseguiu atingir a maioria de suas metas e consequentemente os
seus objetivos, precisando ser revisto, principalmente em relação às ações,
programas e projetos propostos, parte que pode ser considerada a mais
importante de um Plamsab, pois é através dela que as metas propostas e os
objetivos do plano serão atingidos. (SILVA, PERTEL, FIGUEIREDO, 2018 - pp.15-16)
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5.2.2.3 - Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU / 2015 - SMAC/FPJ)

O Plano Diretor de Arborização Urbana elaborado em 2015 é um extenso documento de 416 páginas
sobre a política de arborização urbana que constrói um diagnóstico aprofundado, e apresenta um
planejamento detalhado para as ações relacionadas à política de arborização.
O diagnóstico apresentado aborda aspectos do histórico de arborização, a caracterização dos órgãos
municipais envolvidos no tema, o inventário de leis sobre o assunto, bem como apresenta informações
para o acompanhamento da execução de políticas públicas (como a implantação e manejo da
arborização, as solicitações de poda, plantio e remoção, ações judiciais promovidas por acidentes com
árvores, levantamento de árvores acidentadas, aproveitamento dos resíduos de poda etc.).
O planejamento apresentado, por sua vez, introduz a metodologia utilizada, e aponta os programas a
serem realizados, de manejo da arborização urbana, de reestruturação e fortalecimento institucional, de
informação e gestão da arborização, de produção vegetal, de incremento da arborização, de
normatizações, de gestão de recursos e instrumentos econômicos etc.
Trata-se portanto de um raro exemplo de planejamento extensivo por parte do poder executivo
municipal, capaz de aprofundar-se no tema e apresentar um diagnóstico e conjunto de propostas
detalhado.
Cabe notar, entretanto, que o plano não vem sendo cumprido pela administração municipal, de modo que
o importante esforço de planejamento acaba se tornando ineﬁcaz na orientação de políticas públicas.
A despeito do PDAU apresentar em seu sub-item 2.3.5.3 (Subprograma de Poda e Remoção) o objetivo
de garantir a longevidade da arborização (PDAU, 2015, p.298) através de, entre outras atividades, a
elaboração de manual técnico para poda e remoção (2.3.5.3.3) as investigações produzidas por esta
comissão indicam a inexistência de tal manual.
Apenas entre fevereiro e abril de 2019 foram registradas 602 quedas de árvores na cidade, segundo
informações do painel de ocorrências relacionadas às chuvas do Centro de Operações Rio. Em
comparação, os meses de fevereiro, março e abril de 2015 a 2018 somados registraram apenas 225
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ocorrências. O levantamento presente no PDAU, realizado pela Comlurb entre 2012 e março de 2014, por
sua vez, apontou 513 ocorrências de árvores acidentadas.
Observa-se, diante dos dados, uma progressiva degradação da arborização urbana, possivelmente fruto
do manejo inadequado. Embora o então presidente da Comlurb, Sr. Tarquínio Prisco Fernandes de
Almeida, tenha assegurado a existência de tal manual, este documento não foi encaminhado à esta
Comissão e também não se encontra disponível para consulta pública na internet.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Existe um manual técnico de poda de
árvores?

O SR. TARQUINIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA – Sim, posso lhe encaminhar.
[...] (Notas Taquigráﬁcas da 10ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 06/06/2019)

Vale notar que cidades como São Paulo e Belo Horizonte possuem tais manuais e os disponibilizam na
internet para efetiva consulta pública.
Ademais, é importante notar que desde que a atribuição de manejo e poda da arborização urbana foi
transferida da Fundação Parques e Jardins para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, tem-se
priorizado a produção de resultados quantitativos (número de podas realizadas) em detrimento das
melhores práticas de preservação das árvores da cidade.
Novamente, observa-se que apenas a elaboração dos planos não é suﬁciente para uma orientação
adequada da execução de políticas públicas no âmbito do município do Rio de Janeiro. É preciso que o
poder público se reoriente de forma a não apenas sanar as insuﬁciências de planejamento existentes
mas também garantir que os planos possuam eﬁcácia no cumprimento da política pública.
A política de arborização urbana pode cumprir um importante papel na prevenção e mitigação dos riscos
de desastres. No que diz respeito aos riscos hidrológicos, a presença de massa arbórea retarda a
absorção de águas pluviais pelos lençóis freáticos e reduz o efeito de runo produzido por grandes áreas
impermeabilizadas, atuando como uma espécie de ‘colchão de amortecimento’ das chuvas. Já nos riscos
geológicos a utilização de vegetação adequada nas encostas auxilia na estabilização do solo e na redução
dos efeitos de erosão provocados pelas chuvas.
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5.2.2.4 - Plano Setorial de Microdrenagem (Inexistente)

Embora a cidade tenha feito um importante esforço na elaboração de um Plano Diretor de Manejo de
Águas Pluviais o tema da microdrenagem acabou sendo deixado de lado do ponto de vista do
planejamento. Efetivamente, observa-se a inexistência de um planejamento e diagnóstico adequado da
rede de microdrenagem da cidade.
O documento que orienta a atuação do poder público atualmente é um inventário de pontos críticos de
microdrenagem produzido pela Fundação Rio-Águas em conjunto com a Secretaria de Conservação
(Seconserva). Cabe notar ainda a existência de mapeamento distinto produzido pela Comlurb.
Esta Comissão, por sua vez, não conseguiu identiﬁcar a existência de dados cadastrais adequados sobre a
rede de microdrenagem, com mapeamento de poços de visita, galerias de águas pluviais, bocas de lobo,
calhas etc. A precariedade dessas informações implica na incapacidade de planejamento das redes de
microdrenagem e da identiﬁcação dos déﬁcits de infraestrutura. Por ﬁm, cabe notar que a atual gestão
da rede é feita através de contratos de manutenção divididos por áreas de planejamento.
É portanto, fundamental que o poder executivo elabore um esforço no sentido de produzir um
planejamento de médio prazo para o tema da microdrenagem capaz de englobar, um diagnóstico
detalhado do sistema de microdrenagem em conjunto com um planejamento de programas e propostas
de intervenção estruturais e estruturantes bem como a elaboração de manuais técnicos para orientação
de obras de microdrenagem em conjunto com a revisão dos parâmetros globais de deﬁnição das redes,
em especial das curvas IDF (Intensidade, Duração e Frequência).
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5.2.2.5 - Plano Setorial de Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico (Inexistente)

A cidade do Rio de Janeiro não possui planejamento setorial de curto e/ou médio prazo para as políticas
de proteção de encostas e áreas de risco geotécnico. Trata-se de uma deﬁciência gravíssima no
planejamento do poder executivo, uma vez que não é aceitável que uma cidade como o Rio, onde há
ocorrência constante de movimentos de massas, não possua planejamento próprio para a execução de
obras e medidas de mitigação dos riscos.
Cabe notar que a existência de banco de projetos, no âmbito da Fundação Geo-Rio, por si só, não
caracteriza atividade de planejamento. Em que pese o necessário esforço de produção de propostas, o
planejamento é o momento em que as propostas são avaliadas por seu conjunto, devidamente
hierarquizadas e as prioridades são estabelecidas.
Portanto, é urgente a elaboração de um Plano Diretor de Proteção de Encostas e Áreas de Risco
Geotécnico capaz de, entre outras atividades, expandir os diagnósticos de risco existentes, traçar um
histórico das ações e propor um planejamento tanto de intervenções estruturais (obras) quanto de
intervenções estruturantes. Esta proposta será apresentada de modo mais detalhado nas
recomendações do presente relatório.
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5.2.2.6 - Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (Inexistente)

A despeito do artigo 200 do Plano Diretor de 2011 prever, como um dos objetivos da Política Municipal de
Habitação, a elaboração de um Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, tal plano nunca foi
elaborado pelo poder executivo.
Esta constatação levou o Vereador Renato Cinco (PSOL), relator desta Comissão, a apresentar o projeto
de lei complementar n° 30/2017 (Lei Complementar n° 201/2019), regulamentando o plano,
estabelecendo suas premissas e obrigando o Poder Executivo Municipal a elaborar o mesmo em um
prazo não superior a trezentos e sessenta dias após a data de regulamentação.
A política habitacional é, sem dúvidas, o principal instrumento de mitigação de riscos na cidade. Neste
sentido é urgente que o poder público apresente, no prazo estabelecido, o Plano Municipal de Habitação
de Interesse Social, observando as premissas estabelecidas na lei complementar recentemente aprovada
e garantindo a participação da sociedade civil na sua elaboração.
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5.3 - Planejamento e Execução Orçamentária, Recursos Humanos e Organização da Máquina Pública

Qualquer política de prevenção e mitigação de riscos depende da ação do Poder Público para sua
concretização. Para agir, por sua vez, o poder público depende de recursos materiais e humanos e de
uma estrutura da máquina pública organizada e coerente.
A execução orçamentária diz respeito aos gastos efetivos do poder executivo, neste caso, no que se
refere às políticas de prevenção e mitigação dos riscos de desastres associados às chuvas fortes.
Portanto, mais do que avaliar apenas se houve destinação de recursos por parte do poder legislativo, é
fundamental avaliar se os recursos destinados foram efetivamente aplicados nas políticas de prevenção
e mitigação dos riscos de desastres.
A análise dos recursos humanos, por sua vez, diz respeito à capacidade do poder público de agir, planejar
e executar as políticas públicas. A ausência de quadros técnicos em quantidade e capacitação suﬁciente
pode tornar qualquer orçamento ineﬁcaz, uma vez que faltará capacidade de destinar os recursos de
forma correta para as áreas mais críticas.
Por ﬁm, a análise da organização da máquina pública buscou examinar a eﬁciência da estrutura
administrativa da Prefeitura. Neste caso buscamos apontar o quanto a desorganização da estrutura
administrativa do poder executivo coloca em risco a execução de políticas públicas relacionadas à
prevenção e mitigação de desastres.
O que se vem observando, em todas as áreas, é o imenso desmonte pelo qual passa a administração
municipal. O orçamento para a prevenção é contingenciado. Não há servidores em número e capacitação
suﬁciente. E o processo de descontinuidade administrativa promovido pela atual gestão vem causando
danos graves à execução de políticas públicas importantes.
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5.3.1 - Planejamento e Execução Orçamentária

Segundo dados do relatório Natural Hazard Mitigation Saves: 2017 Interim Report (uma atualização do
estudo Natural Hazard Mitigation Saves: an independent study to asses the future savings from
mitigation activities de 2005) do Instituto Nacional da Ciência das Ediﬁcações dos Estados Unidos da
América, cada dólar investido em prevenção de desastres pode economizar até seis dólares em gastos
decorrentes dos eventos extremos.
Isto signiﬁca, em outras palavras, que além de criar empregos e impactos positivos na economia, o
investimento em prevenção se traduz como uma alternativa mais eﬁciente do ponto de vista
orçamentário. Em síntese, o passivo ambiental negligenciado hoje tende a se tornar um passivo ﬁscal
seis vezes maior no futuro.

Nesse sentido é fundamental avaliar como o planejamento do orçamento e sua execução vem se dando,
a ﬁm de apontar os erros e sugerir alterações nas prioridades orçamentárias e na execução da política
pública.
Uma estimativa preliminar elaborada por esta Comissão com base em dados de estudos do Banco
Mundial permite aﬁrmar que apenas em 2018 e 2019 a cidade do Rio de Janeiro acumulou prejuízos da
ordem de R$ 1,2 bilhões3. Cabe notar que essa estimativa preliminar é baseada em uma correlação entre
danos humanos e prejuízos ﬁnanceiros mas diante da inexistência de informações detalhadas sobre os
danos provocados por cada uma das chuvas é impossível estabelecer uma estimativa mais precisa, que
provavelmente apresentaria valores ainda maiores de danos. Evidencia-se, portanto, a gravidade das
sucessivas decisões de contingenciamento de recursos fundamentais à prevenção de desastres
socioambientais.
Para se ter ideia, entre 2017 e 2018 (exercícios anteriores aos anos dos maiores eventos chuvosos), a
soma da diferença entre os valores aprovados no orçamento e efetivamente liquidados pelo poder
executivo para os programas 0023 (Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico), 0097 (Controle
Young (2014) estima, com base em um documento elaborado pelo Banco Mundial para os desastres provocados pelas chuvas de
2011 na Região Serrana do RJ, um valor per capita de R$ 122.913,38 por pessoa desabrigada ou desalojada. O resultado de
aproximadamente R$ 1,2 bilhão decorre da multiplicação desta referência de prejuízo per capita (atualizado pelo IPCA) pelo número
de desabrigados e desalojados devido ao impacto das chuvas intensas de 2018 e 2019 (com base em dados da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos)
3

147

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
de Enchentes), 0357 (Expansão do Saneamento) e para a ação 2735 (Manutenção do Sistema de
Drenagem) acumula quase R$ 900 milhões (já corrigidos pelo IPCA-E), conforme veriﬁca-se no resumo a
seguir.
Tabela 5 - Diferença entre os valores de dotação orçamentária e liquidados para programas relacionados
à infraestrutura urbana de prevenção às enchentes
Programa / Ação
PGM 0023 - Proteção de
Encostas e Áreas de Risco
Geotécnico
PGM 0097 - Controlede
enchentes

PGM 0357 - Expansão do
saneamento

A 2735 - Manutenção do
Sistema de Drenagem
Total Geral

Ano

Dotação (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)

2017

R$ 189.721.615,36

R$ 28.396.021,90

R$ 161.325.593,46

2018

R$ 314.016.007,32

R$ 42.905.846,58

R$ 271.110.160,74

Subtotal

R$ 503.737.622,68

R$ 71.301.868,48

R$ 432.435.754,20

2017

R$ 197.208.166,00

R$ 24.052.027,70

R$ 173.156.138,30

2018

R$ 162.171.270,16

R$ 87.695.263,87

R$ 74.476.006,29

Subtotal

R$ 359.379.436,16

R$ 111.747.291,57

R$ 247.632.144,59

2017

R$ 259.776.603,97

R$ 118.947.479,84

R$ 118.947.479,84

2018

R$ 156.408.097,07

R$ 82.068.781,41

R$ 74.339.315,66

Subtotal

R$ 413.184.701,01

R$ 201.016.261,25

R$ 193.286.795,50

2017

R$ 47.164.017,88

R$ 28.331.618,59

R$ 18.832.339,29

2018

R$ 32.639.909,36

R$ 27.677.730,05

R$ 4.962.179,31

Subtotal

R$ 79.803.927,24

R$ 56.009.348,64

R$ 23.794.518,60

R$ 1.356.105.687,09 R$ 440.074.769,94

R$ 897.149.212,89

-

Diferença

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Em outras palavras, a dotação orçamentária aprovada vem sendo completamente desvirtuada e os
valores investidos são bastante inferiores aos patamares históricos de administrações anteriores.
No caso do Programa 0023 - Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico, em valores corrigidos
pela inﬂação do período, entre 2009 e 2016 foram liquidados R$ 770.442.399,26, uma média de R$ 96
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milhões por ano. Entre 2017 e 2018, por sua vez, foram liquidados apenas R$ 71.301.868,48, uma média
de R$ 35 milhões por ano, 62,98% inferior ao período passado.
No caso do Programa 0097 - Controle de Enchentes, em valores corrigidos pela inﬂação do período,
entre 2009 e 2016 foram liquidados R$ 1.510.973.998,30, uma média de R$ 188 milhões por ano. Entre
2017 e 2018, por sua vez, foram liquidados apenas R$ 111.747.291,57, uma média de 55 milhões por ano,
70,42% inferior ao período imediatamente anterior.
Embora os programas 0023 e 0097 sejam os principais em termos de montante de recursos a mesma
situação se repete em praticamente todos os programas e ações orçamentários relacionados ao tema
desta Comissão.
A ﬁm de subsidiar os trabalhos desta Comissão, foi solicitado ao Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro (TCM-RJ) a elaboração de um estudo detalhado sobre a execução orçamentária de programas
e ações relacionados à prevenção e mitigação dos impactos das chuvas. Os resultados, na forma de
gráﬁcos, são reproduzidos a seguir (os valores para o ano de 2019 correspondem ao período até
24/06/2019).
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Tabela 6 - Programa 0023 - Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico
Exercício

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)

Pago (IPCA-E)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

R$ 17.905.250,13
R$ 244.647.880,01
R$ 162.945.452,80
R$ 207.926.075,02
R$ 141.965.778,03
R$ 323.359.416,91
R$ 456.983.888,19
R$ 253.404.466,75
R$ 189.721.615,36
R$ 314.016.007,32
R$ 72.085.741,94

R$ 13.161.655,03
R$ 241.739.149,50
R$ 86.635.945,44
R$ 151.080.723,37
R$ 82.455.733,04
R$ 87.096.153,30
R$ 75.711.658,23
R$ 74.865.284,77
R$ 33.047.074,71
R$ 47.221.419,17
R$ 35.163.223,01

R$ 12.134.205,90
R$ 239.644.638,30
R$ 85.506.962,90
R$ 146.610.257,12
R$ 69.184.122,11
R$ 67.014.619,60
R$ 75.482.308,56
R$ 74.865.284,77
R$ 28.396.021,90
R$ 42.905.846,58
R$ 10.661.180,19

R$ 8.994.650,17
R$ 189.963.225,85
R$ 75.280.281,25
R$ 104.792.763,56
R$ 42.278.838,25
R$ 47.485.871,83
R$ 56.250.622,24
R$ 71.078.760,88
R$ 19.895.552,96
R$ 36.489.157,74
R$ 8.995.460,22

Total

R$ 2.384.961.572,46

R$ 928.178.019,57

R$ 852.405.447,93

R$ 661.505.184,95

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 14 - Programa 0023 - Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 7 - Programa 0097 - Controle de Enchentes
Exercício

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)

Pago (IPCA-E)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

R$ 183.333.579,97
R$ 291.617.318,70
R$ 218.561.743,87
R$ 340.535.052,86
R$ 770.089.202,66
R$ 733.186.789,63
R$ 381.145.910,05
R$ 321.298.521,08
R$ 197.208.166,00
R$ 162.171.270,16
R$ 124.207.213,05

R$ 30.011.449,81
R$ 108.218.557,61
R$ 24.914.258,54
R$ 93.903.719,17
R$ 539.134.006,19
R$ 468.937.857,92
R$ 223.613.399,75
R$ 155.815.164,59
R$ 26.090.800,74
R$ 97.490.341,61
R$ 104.705.735,72

R$ 29.926.634,24
R$ 97.021.732,56
R$ 24.075.845,31
R$ 93.903.719,17
R$ 525.940.960,30
R$ 409.949.089,89
R$ 174.429.340,07
R$ 155.726.676,75
R$ 24.052.027,70
R$ 87.695.263,87
R$ 15.615.696,20

R$ 14.781.771,24
R$ 76.736.830,34
R$ 19.242.763,22
R$ 52.719.786,90
R$ 402.067.859,07
R$ 386.985.042,50
R$ 157.160.728,50
R$ 148.903.737,17
R$ 15.543.401,47
R$ 68.249.048,86
R$ 12.930.622,76

Total

R$ 3.723.354.768,03

R$ 1.872.835.291,65

R$ 1.638.336.986,06

R$ 1.355.321.592,03

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 15 - Programa 0023 - Programa 0097 - Controle de Enchentes

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 8 - Programa 0302 - Proteção Civil do Cidadão
Exercício

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)

Pago (IPCA-E)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

R$ 3.511.251,37
R$ 5.923.997,76
R$ 4.892.405,98
R$ 6.648.162,03
R$ 4.348.917,73
R$ 3.086.359,98
R$ 3.189.765,25
R$ 3.084.330,01
R$ 2.508.608,09
R$ 1.419.565,28

R$ 2.180.888,11
R$ 5.110.560,76
R$ 4.869.597,29
R$ 4.321.323,71
R$ 3.617.820,64
R$ 2.792.617,70
R$ 2.302.199,67
R$ 1.901.414,76
R$ 1.606.786,00
R$ 1.366.827,98

R$ 1.418.053,22
R$ 4.208.753,19
R$ 4.225.998,65
R$ 3.911.404,86
R$ 3.283.031,67
R$ 2.441.964,54
R$ 2.302.194,36
R$ 1.579.000,42
R$ 1.398.991,32
R$ 610.363,35

R$ 927.852,78
R$ 3.808.052,96
R$ 3.426.703,04
R$ 3.638.501,45
R$ 2.900.378,78
R$ 2.233.559,41
R$ 2.228.899,67
R$ 1.362.285,39
R$ 1.146.234,43
R$ 528.463,02

Total

R$ 38.613.363,48

R$ 30.070.036,62

R$ 25.379.755,58

R$ 22.200.930,93

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 16 - Programa 0302 - Proteção Civil do Cidadão

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 9 - Programa 0357 - Expansão do Saneamento
Exercício

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)

Pago (IPCA-E)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

R$ 297.171.500,34
R$ 168.408.303,47
R$ 160.807.333,76
R$ 229.225.300,44
R$ 312.287.011,97
R$ 347.897.606,99
R$ 259.776.603,97
R$ 156.408.097,07
R$ 98.913.542,86

R$ 113.080.973,33
R$ 100.878.091,13
R$ 93.794.438,76
R$ 58.662.588,63
R$ 179.446.612,32
R$ 285.876.641,03
R$ 123.086.751,66
R$ 100.498.777,75
R$ 87.317.567,93

R$ 113.016.086,14
R$ 96.216.163,88
R$ 88.142.042,47
R$ 45.914.634,01
R$ 174.227.454,03
R$ 285.172.705,30
R$ 118.947.479,84
R$ 82.068.781,41
R$ 1.075.608,15

R$ 72.311.336,64
R$ 47.611.639,89
R$ 82.196.889,08
R$ 30.135.933,83
R$ 129.487.067,41
R$ 280.035.448,30
R$ 62.960.943,36
R$ 70.293.007,32
R$ 806.830,48

Total

R$ 2.030.895.300,87

R$ 1.142.642.442,54

R$ 1.004.780.955,23

R$ 775.839.096,31

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 17 - Programa 0357 - Expansão do Saneamento

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 10 - Programa 0535 - Águas do Rio
Exercício
2018
2019*
Total

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)
R$ 6.255.371,87
R$ 4.219.088,02
R$ 4.095.789,81
R$ 7.464.247,00
R$ 5.968.575,00
R$ 1.822.327,07
R$ 13.719.618,87

R$ 10.187.663,02

R$ 5.918.116,88

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 18 - Programa 0535 - Águas do Rio

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Pago (IPCA-E)
R$ 3.543.774,44
R$ 1.512.671,87
R$ 5.056.446,31
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Tabela 11 - Ação 2735 - Manutenção do Sistema de Drenagem
Exercício

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)

Pago (IPCA-E)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

R$ 53.021.260,90
R$ 50.975.696,94
R$ 44.514.041,31
R$ 52.838.103,91
R$ 47.164.017,88
R$ 32.639.909,36
R$ 15.676.441,09

R$ 50.074.745,84
R$ 50.884.072,26
R$ 44.332.122,89
R$ 39.106.746,41
R$ 35.830.099,54
R$ 30.212.577,59
R$ 11.887.478,34

R$ 43.869.299,54
R$ 50.270.108,38
R$ 42.814.008,59
R$ 39.106.746,41
R$ 28.331.618,59
R$ 27.677.730,05
R$ 4.617.041,12

R$ 41.703.847,06
R$ 40.897.195,74
R$ 31.909.413,25
R$ 35.253.248,81
R$ 24.591.436,55
R$ 21.668.891,37
R$ 2.407.672,61

Total

R$ 296.829.471,39

R$ 262.327.842,87

R$ 236.686.552,68

R$ 198.431.705,39

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 19 - Ação 2735 - Manutenção do Sistema de Drenagem

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 12 - Ação 4060 - Limpeza e Coleta de Resíduos em Comunidades Carentes
Exercício

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)

Pago (IPCA-E)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

R$ 46.981.215,32
R$ 48.846.107,83
R$ 26.618.139,14
R$ 21.985.682,78
R$ 23.492.176,21
R$ 21.752.775,14
R$ 22.143.797,85
R$ 18.431.380,36
R$ 18.264.458,88
R$ 19.114.606,46
R$ 7.012.489,45

R$ 46.255.915,98
R$ 43.116.858,50
R$ 21.003.948,65
R$ 21.427.701,28
R$ 21.398.741,17
R$ 20.614.374,56
R$ 20.370.146,06
R$ 17.339.269,83
R$ 17.731.458,11
R$ 16.974.426,35
R$ 7.012.489,45

R$ 46.242.270,34
R$ 43.116.858,50
R$ 21.003.948,65
R$ 21.427.701,28
R$ 21.398.741,17
R$ 20.614.374,56
R$ 20.370.146,06
R$ 17.339.269,83
R$ 17.731.458,11
R$ 16.974.426,35
R$ 6.370.868,87

R$ 45.408.516,52
R$ 41.680.143,45
R$ 21.002.497,81
R$ 19.968.862,19
R$ 21.256.141,67
R$ 19.136.443,61
R$ 19.130.508,45
R$ 16.075.435,29
R$ 16.450.898,32
R$ 15.735.307,05
R$ 4.983.346,04

Total

R$ 274.642.829,42

R$ 253.245.329,94

R$ 252.590.063,72

R$ 240.828.100,40

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 20 - Ação 4060 - Limpeza e Coleta de Resíduos em Comunidades Carentes

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 13 - Ação 1795 - Urbanização e Revitalização em Comunidades Carentes
Exercício
2018
2019 (Até
24/06/2019)
Total

Dotação Atualizada Empenhado (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)
(IPCA-E)
R$ 9.233.440,86
R$ 8.399.495,08
R$ 7.706.576,89

Pago (IPCA-E)
R$ 6.889.842,51

R$ 5.505.336,36

R$ 5.204.336,36

R$ 1.015.853,82

R$ 1.015.853,82

R$ 14.738.777,22

R$ 13.603.831,44

R$ 8.722.430,71

R$ 7.905.696,33

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Figura 21 - Ação 1795 - Urbanização e Revitalização em Comunidades Carentes

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
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Tabela 14 - Quadro Resumo - Discriminado por Fonte dos Recursos - (2009-2019)
Exercício
100 - Ordinários Não Vinculados
101 - Ordinários Não Vinculados - Contrapartida de
Operações de Crédito
102 - Ordinários Não Vinculados - Contrapartida de
Convênios
105 - Doações
108 - Convênio Realizado
109 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito
110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas
112 - Operações de Crédito Contratuais a Realizada
118 - Convênio a Realizar
126 - Contrapartida - Regularização de Obras Contrapartida de Operações de Crédito
141 - Royalties do Petróleo
144 - Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente
146 - Contrapartida - Regularização de Obras
174 - Contrapartida - Regularização de Obras Contrapartida de Convênio
200 - Receita Própria de Autarquias, Fundações e
Empresas
300 - Ordinários Não Vinculados - Exercícios Anteriores
308 - Convênio Realizado - Exercícios Anteriores
309 - Multas por Infração à Legislação de Trânsito Exercícios Anteriores
313 - Outras - Exercícios Anteriores
344 - Multas por Infraçõa à Legislação do Meio Ambiente
- Exercícios Anteriores
346 - Contrapartida - Regularização de Obras - Exercícios
Anteriores
Total

Dotação Atualiz.
(IPCA-E)

Empenhado
(IPCA-E)

Liquidado (IPCA-E)

R$ 2.016.630.873,46

R$ 1.794.657.395,92

R$ 1.697.726.156,50

R$ 481.453.276,91

R$ 329.465.208,74

R$ 306.800.932,04

R$ 4.045.538.587,00

R$ 20.024.409,83

R$ 20.021.008,25

R$ 6.921.557,51
R$ 2.319.599.614,93
R$ 37.154.041,47
R$ 2.736.727.124,69
R$ 264.977.811,40
R$ 176.310.418,31

R$ 6.835.652,31
R$ 406.456.101,18
R$ 27.328.460,59
R$ 1.354.685.226,54
R$ R$ -

R$ 6.835.652,31
R$ 349.270.633,41
R$ 9.788.103,16
R$ 1.166.506.361,71
R$ R$ -

R$ 14.488.665,91

R$ 13.633.801,39

R$ 459.753,11

R$ 459.314.685,81
R$ 2.804.994,54
R$ 117.229.790,07

R$ 397.682.307,01
R$ R$ 82.788.870,85

R$ 339.687.189,73
R$ R$ 59.876.479,52

R$ 39.048,00

R$ -

R$ -

R$ 9.163.201,66

R$ 3.640.187,53

R$ 2.412.874,16

R$ 52.146.560,66
R$ 20.394.268,77

R$ 36.170.505,77
R$ 19.652.336,06

R$ 34.250.284,45
R$ 17.061.326,05

R$ 4.508.905,65

R$ 3.825.929,44

R$ 1.359.505,59

R$ 4.324.819,01

R$ 4.324.819,01

R$ 4.083.403,49

R$ 4.134.485,95

R$ 3.777.707,01

R$ 2.731.376,42

R$ 8.976.100,54

R$ 8.141.538,46

R$ 5.939.268,90

R$ 12.782.838.832,25 R$ 4.513.090.457,64

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

158

R$ 4.024.810.308,80

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
O que se observa em praticamente todos os programas e ações do orçamento é uma tendência geral de
redução do investimento em programas associados à prevenção e mitigação dos riscos de desastres
decorrentes do impacto de chuvas fortes na cidade.
No entendimento desta Comissão a grande diferença de valores entre os diferentes períodos não é
causada por uma eventual priorização da política de prevenção por parte da administração anterior, mas
sim pelas reduções orçamentárias provocadas pela gestão atual. Tal constatação ﬁca evidente diante da
declaração do então Subsecretário de Engenharia e Conservação, Guilherme José, no dia 17 de outubro de
2017 (quatro meses depois da cidade ser atingida por um forte temporal em 20 de junho de 2017), em
audiência pública da Lei de Orçamento Anual, na qual alertou para a impossibilidade de realização de
manutenções essenciais diante da falta de recursos.
O SR. GUILHERME JOSÉ DE ABREU LIMA CAMPOS - Eu gostaria de dizer à vocês
que o que nos causa muita preocupação com relação à redução desses recursos
é com o verão. O verão é um período do ano onde nós temos muita incidência
grande de chuvas e o sistema de drenagem da cidade é um sistema que contém
algumas deﬁciências por mais que se tenha investido e tenha se investido nas
redes de drenagem nos sistemas de drenagem ainda temos pontos críticos.

Em conjunto com o Centro de Operações do Rio foram mapeados 200 pontos de
alagamento na cidade do Rio de Janeiro. Esses 200 pontos foi criado um plano
macro pela subsecretaria de engenharia e conservação para que nós
disponibilizássemos equipes para que ﬁzéssemos uma manutenção permanente
nesses pontos e minimizássemos os efeitos das chuvas. Entretanto estamos
impedidos de dar prosseguimento face à escassez de recursos. (Notas
Taquigráﬁcas da Audiência Pública da LOA, 17/10/2017)

O resultado de tal contingenciamento foi observado cerca de 4 meses após a declaração do então
subsecretário, quando no dia 15 de fevereiro de 2018, o impacto de uma chuva intensa causou 4 mortes,
deixou mais de 2 mil pessoas desalojadas e um rastro de destruição pela cidade. À época, o Sr. Prefeito
Marcelo Crivella, que não se encontrava na cidade, protagonizou o lamentável episódio em que sugeriu a
criação do programa “Balsa Família”.
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O desprezo pela situação das pessoas impactadas reﬂete o desprezo pela execução orçamentária de
programas e ações que têm a prevenção de desastres relacionados a chuvas fortes por objeto. Um
levantamento realizado pelo Gabinete do Vereador Paulo Pinheiro (PSOL) em 2017 e apresentado pela
GloboNews na imprensa apontou que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um corte de cerca de R$ 22
milhões na verba destinada à então Secretaria de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma),
responsável pela limpeza de galerias pluviais. O dinheiro, no entanto, foi repassado ao longo dos meses
de abril e maio para a área de publicidade e propaganda da Prefeitura.
Segundo matéria do G1 (Levantamento mostra que Prefeitura do Rio repassou R$ 22 milhões da
conservação para publicidade e propaganda, 23/06/2017 - Anexo 1.1 deste relatório), o Sr. Prefeito à
época teria aﬁrmado que a redução orçamentária se deu em razão da priorização das pastas de Saúde e
Educação. Tal justiﬁcativa, entretanto não condiz com o destino dado à verba.
Cabe notar que as chuvas intensas não são uma excepcionalidade para a cidade ou um fenômeno
"atípico", termo utilizado pelo atual prefeito Marcelo Crivella para descrever todas as chuvas intensas
que atingiram a cidade desde que ele tomou posse: foi assim em junho de 2017, em fevereiro de 2018,
em fevereiro de 2019 e, novamente, em abril de 2019. Um estudo de Dereczynski, Calado e Barros
(Anexo 1.2), que avaliou as chuvas fortes na cidade ao longo de um período de 63 anos, identiﬁcou um
total de 82 eventos pluviométricos considerados extremos (quando além de altos índices pluviométricos
uma grande quantidade de danos à cidade é registrada). Em outras palavras, uma média de 1,3 evento
extremo por ano.
O objetivo do trabalho é, através do acompanhamento das notícias publicadas
em jornais da época, resgatar os principais eventos de chuva extrema a partir do
século XIX e avaliar a utilidade da informação meteorológica no sentido de
alertar a população a respeito dos possíveis desastres deﬂagrados pelas chuvas
intensas. Inicialmente foram pré-selecionados os casos com total pluviométrico
diário igual ou superior a 100 mm. Do total de 100 eventos pré-selecionados, 82

casos foram considerados eventos extremos devido aos grandes danos
provocados à população, incluindo mortos, feridos, danos materiais,
desabamentos, inundações, alagamentos, deslizamentos entre outros. Isso
signiﬁca a ocorrência de 1,3 evento extremo por ano em média (82 casos em 63
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anos). Como esperado, a maioria dos casos ocorreu no verão e outono, 40% em

cada estação, e os 20% restantes ﬁcaram igualmente distribuídos durante a
primavera (10%) e o inverno (10%). (DERECZYNSKI, Claudine, CALADO, Renata,
BARROS, Airton. 2017, p.1)4

Em síntese, o que se observa, é um comportamento temerário por parte do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que insiste em ignorar todos os alertas e as consequências dos eventos chuvosos intensos. Tal
postura coloca a vida das pessoas em risco e prejudica os cofres públicos, que precisam arcar com os
altos custos da necessária reconstrução emergencial da cidade após os desastres.

DERECZYNSKI, Claudine, CALADO, Renata, BARROS, Airton. Chuvas Extremas no Município do Rio de Janeiro: Histórico a partir do
Século XIX
4
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5.3.2 - Planejamento de Recursos Humanos

Além de recursos materiais, os recursos humanos são parte essencial na prevenção dos desastres. O
planejamento, a elaboração de projetos, a captação de recursos e o treinamento de moradores de áreas
de risco são exemplos de ações da Prefeitura que dependem da disponibilidade de recursos humanos em
quantidade e qualiﬁcação adequadas.
No entanto, o que se observa na Prefeitura do Rio de Janeiro é uma progressiva deterioração do quadro
de servidores, que vão se envelhecendo e se aposentando sem que haja reposição do quadro. Mesmo nos
casos em que há reposição, ela muitas vezes é feita após a aposentadoria dos servidores. Com isso o
conhecimento e a experiência acumulada vão sendo perdidos.
As investigações desta Comissão buscaram avaliar o estado do quadro de servidores dos diversos
órgãos ligados à prevenção e mitigação de desastres. Os resultados, divididos por órgão, são
apresentados a seguir:
●

Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU)
○

○

●

A SMU possui cerca de 500 servidores, dos quais aproximadamente 300 compõe o
corpo técnico de nível superior.
A capacidade de planejamento da Secretaria é limitada uma vez que a maior parte dos
servidores técnicos (cerca de 70%) está lotada na Coordenadoria Geral de Licenciamento
e Fiscalização.

Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva)
○

A Seconserva possui apenas 87 servidores de nível superior para toda a cidade, divididos
em 17 arquitetos, 1 engenheiro, 1 engenheiro agrônomo, 61 engenheiros civis, 2
engenheiros eletricistas, 2 engenheiros mecânicos, 1 engenheiro químico e 1 proﬁssional
de nível superior sem especialidade discriminada.
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○

○

○

○

●

Em um prazo de 10 anos outros 31 servidores atingirão o tempo de serviço necessário
para se aposentar;
Este cenário implica que em um prazo de 10 anos 77% do quadro de nível superior da
Secretaria poderá se aposentar.
O último concurso que alocou servidores na Seconserva foi realizado em 2003, portanto
há 16 anos.

Secretaria de Meio Ambiente da Cidade (SMAC)
○

○
●

Na presente data, segundo estudo entregue pela secretaria, 36 dos 87 servidores de
nível superior podem se aposentar;

Segundo os dados apresentados pelo então secretário, Sr. Marcelo André Cid Heráclito
Queiroz do Porto existem 193 servidores lotados na SMAC, dos quais 125 possuem
formação superior especializada.
O último concurso para a secretaria teria sido realizado em 2011, há 8 anos.

Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC)
○

○

○

○
○

Segundo informações apresentadas em depoimento a Defesa Civil possui 156
funcionários, dos quais 84 fazem parte do quadro efetivo.
O órgão dispõe de 24 servidores técnicos das áreas de engenharia e arquitetura, 16
agentes administrativos e 8 bombeiros concursados.
Segundo o Assessor Especial da Defesa Civil, Sr. Eduardo Pierre, este efetivo seria
suﬁciente apenas para períodos de normalidade.
O efetivo está congelado desde 1992, portanto há 27 anos.
Em depoimento, servidores apontaram a falta de mão de obra como uma das razões
para a não realização de exercícios de treinamento nas favelas com áreas de risco;
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●

Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas)
○

○

○

○
○

○

●

Do total de 118 funcionários da fundação apenas 60 são técnicos (arquitetos ou
engenheiros).
Dos 60 servidores da área técnica 11 podem se aposentar na presente data e 20 poderão
se aposentar em um prazo de 10 anos.
Em outras palavras, em 10 anos o quadro de servidores da área técnica estará reduzido
a 48% do efetivo atual;
Do restante dos servidores (58), 30 poderão se aposentar em 10 anos,
Em depoimento, servidores da fundação aﬁrmaram que a mesma possui déﬁcit de mão
de obra, razão pela qual já solicitaram mais 10 engenheiros;
Em auditoria operacional das políticas de meio ambiente o TCM-RJ apontou que a
fundação Rio-Águas não dispõe de proﬁssionais das áreas de hidrologia e hidrometria,
fator que impossibilita a análise e processamento dos dados gerados pelas estações de
monitoramento;

Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio)
○

○

○

○

Segundo informações prestadas em depoimento o órgão já contou com 140 servidores
no passado, hoje conta com apenas 90;
Em cerca de 10 anos mais da metade do quadro de servidores estará elegível para
aposentadoria;
O último concurso especíﬁco para a fundação foi realizado em 1995, portanto há 24
anos, entretanto há cerca de 10 anos (em 2009) foi realizado concurso geral para a
Prefeitura que colocou servidores no órgão;
Segundo depoimento, a falta de pessoal impede o planejamento de longo prazo;
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○

○

○

●

Dos 80 servidores concursados da Geo-Rio apenas 41 são da área técnica (30
engenheiros, 9 geólogos e 1 arquiteto),
Dos 30 engenheiros do órgão 23 possuem cargo de cheﬁa, fator que pode signiﬁcar uma
redução do número de engenheiros efetivamente dedicados às atividades de projeto e
planejamento do órgão;
O mesmo fenômeno acontece com os geólogos. Dos 10 geólogos da fundação 5
possuem cargo de cheﬁa e 1 está aposentado.

Centro de Operações e Resiliência (COR)
○

○

○

Até pouco tempo o Centro de Operações e Resiliência não dispunha de quadro de
servidores próprio, apenas de cargos de livre nomeação e de contrato de prestação de
serviços.
Há uma solicitação, por parte dos servidores alocados no COR para que o órgão passe a
possuir quadro de servidores próprio e especializado;
Segundo informações apresentadas em depoimento trabalham hoje no Centro de
Operações 138 pessoas, das quais 98 fazem parte do contrato de prestação de serviços
de gestão e 40 estão alocadas em cargos recentemente criados;
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5.3.3 - Organização da Máquina Pública

A organização da máquina pública é importante para garantir eﬁciência na prevenção e mitigação de
desastres. A desorganização administrativa da Prefeitura pode provocar desarranjos institucionais que
resultem na sobreposição de funções, na omissão de atribuições, na vinculação de órgãos técnicos à
secretarias sem coerência temática etc. O resultado é uma Prefeitura menos preparada para prevenir e
mitigar desastres..
A mudança constante de cheﬁa dos órgãos tem efeito semelhante. No entendimento desta Comissão a
nomeação de Secretários e Presidentes de Fundações ou Empresas possui um duplo caráter técnico e
político, ou seja, trata-se de um papel político (de cheﬁa e direcionamento) com características técnicas.
Nesse sentido as constantes alterações de cheﬁa em órgãos municipais tendem a provocar constantes
mudanças de direção, algo que, no entendimento desta Comissão, vem causando prejuízos à
administração pública municipal.
Os dois processos somados, por sua vez, resultam em uma combinação explosiva, que vem produzindo
um verdadeiro caos na administração municipal durante a gestão Crivella. A seguir serão apresentadas
as alterações das cheﬁas e estruturas das pastas durante o atual governo.

166

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Tabela 15 - Quadro Resumo das Alterações na Estrutura e Cheﬁa do Centro de Operações e Resiliência
Centro de Operações e Resiliência (COR)
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017

Chefe da Pasta

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Vinculado à Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA/COR (4304)

Pedro Rodrigues dos Santos e Junqueira

718

09/09/2014

844

Vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP/COR (3902)
Decreto Rio n° 42.906 - 01/01/2017

01/01/2017 a
13/09/2018

14/09/2018 a
04/06/2019
04/06/2019 a
11/06/2019
11/06/2019 -

Alexandre Goldfeld Cardeman
Marcos Landeira de Oliveira
Rodrigo Bissoli (Designado)
Guilherme Lima Torres Sangineto
Rodrigo Bissoli
Alexandre Goldfeld Cardeman

387
3152
3463
26
697
821

27/01/2017
27/06/2017
15/08/2017
04/01/2018
13/07/2018
17/08/2018

151
49
139
190
35
426

Vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/COR (49147)
Decreto Rio n° 45.036 - 14/09/2018

Alexandre Goldfeld Cardeman

821

17/08/2018

426

Vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP/COR (1123)
Decreto Rio n° 46.052 - 04/06/2019

Alexandre Goldfeld Cardeman

821

17/08/2018

426

Vinculado ao Gabinete do Prefeito - GBP/COR (1123)
Decreto Rio n° 16.076 - 11/06/2019

Alexandre Goldfeld Cardeman

821

17/08/2018

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 16 - Quadro Resumo das Alterações na Vinculação e Presidência da Comlurb
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017

Presidente da Empresa

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Vinculado à Secretaria Municipal de Conservação - (4351)

Luciano Moreira Santos

681

04/08/2015

515

Vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil - (4156)
Decreto Rio n° 42.179 - 01/01/2017

01/01/2017 -

Gustavo Correa Affonso Puppi
Rubens Teixeira da Silva
Tarquinio Prisco Fernandes de Almeida
Paulo Gustavo Moraes Mangueira

342
3772
240
583

01/01/2017
06/10/2017
21/02/2018
19/08/2019

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 17 - Quadro Resumo das Alterações na Vinculação e Presidência da Fundação Geo-Rio
Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio)
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017
01/01/2017 a
24/07/2018

24/07/2018 a
03/10/2019

03/10/2019 -

Presidente da Fundação

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Vinculado à Secretaria Municipal de Obras - (1541)

Hélio Guedes de Brito Filho

257

26/04/2016

250

Vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - (1541)
Decreto Rio n° 42.894 - 01/02/2017

N/A
Márcio de Araújo Leão

396

01/02/2017

31
559

Vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - (1541)
Decreto Rio n° 44.801 - 24/07/2018

Márcio de Araújo Leão
Herbem da Silva Maia
Ernesto Ferreira Mejido

396
808
459

01/02/2017
14/08/2018
15/07/2019

559
335
94

Vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - (1541)
Decreto Rio n° 46.572 - 03/10/2019

Ernesto Ferreira Mejido

459

15/07/2019

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 18 - Quadro Resumo das Alterações na Vinculação e Presidência da Fundação Rio-Águas
Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas)
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017

Presidente da Fundação

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil - (4941)

Pierre Alex Domiciano Batista

668

18/10/2016

74

Vinculado à Secretaria Municipal Conservação e Meio Ambiente - (2443)
Decreto Rio n° 42.871 - 01/01/2017

01/01/2017 a
04/04/2019

04/04/2019 a
03/10/2019

03/10/2019 -

N/A
Claudio Barcelos Dutra
N/A
Marcelo Jabre Rocha

319
145

01/01/2017
18/01/2017
04/01/2019
15/02/2019

17
716
42
196

Vinculado à Secretaria Municipal Conservação - (2443)
Decreto Rio n° 45.778 - 04/04/2019

Marcelo Jabre Rocha
Pedro Cesar Ferrer Cardoso

145
621

15/02/2019
30/08/2019

196
45

Vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - (2443)
Decreto Rio n° 46.572 - 03/10/2019

Pedro Cesar Ferrer Cardoso
Claudio Barcelos Dutra

621
818

30/08/2019
14/10/2019

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 19 - Quadro resumo das alterações na Vinculação e Presidência da Fundação Parques e Jardins
Fundação Parques e Jardins (FPJ)
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017
01/01/2017 a
04/04/2019
01/07/2019 -

Presidente da Fundação

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Vinculado à Secretaria Municipal de Conservação - (2441)

Everton da Conceição Gomes

668

30/05/2016

215

Vinculado à Secretaria Municipal Conservação e Meio Ambiente - (2441)
Decreto Rio n° 42.719 - 01/01/2017

João Carlos Mariano Santana Costa
Roberto Rodrigues de Oliveira

173
3741

01/01/2017
06/10/2017

278
633

Vinculado à Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos
- (2441) - Decreto Rio n° 46.135 - 01/07/2019

Fernando Gonzalez dos Santos

515

01/07/2019

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 20 - Quadro resumo das alterações na localização e cheﬁa da pasta de Urbanismo
Urbanismo
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017
01/01/2017 a
24/07/2018

24/07/2018 -

Secretário Chefe da Secretaria

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Subsecretaria da Secretaria de Urbanismo - SMU/SUB

Maria Madalena Saint Martin de Astacio

61

01/01/2013

1460

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação SMUIH/SUBU - Decreto Rio n° 42.850 - 01/01/2017

Antonio Pedro Índio da Costa
Verena Vicentini Andreatta

8
195

01/01/2017
01/02/2018

396
467

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU/SUB - Decreto Rio n° 44.801 24/07/2018

Verena Vicentini Andreatta
Fernanda Maria da Silva Fernandez Tejada

195
355

01/02/2018
14/05/2019

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 21 - Quadro resumo das alterações na localização e cheﬁa da pasta de Habitação
Habitação
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017
01/01/2017 a
24/07/2018
24/07/2018 a
03/10/2019
03/10/2019 -

Secretário Chefe da Secretaria

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania - SMHC

Paulo Roberto Varejão Novaes

676

18/10/2016

74

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação SMUIH/SUBH - Decreto Rio n° 42.850 - 01/01/2017

Antonio Pedro Índio da Costa
Verena Vicentini Andreatta

8
195

01/01/2017
01/02/2018

396
173

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH/SUBH
Decreto Rio n° 44.801 - 24/07/2018

Sebastião Bruno

745

25/07/2018

449

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação SMIHC/SUBH - Decreto Rio n° 46.572 - 03/10/2019

Sebastião Bruno

745

25/07/2018

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 22 - Quadro resumo das alterações na localização e cheﬁa da pasta de Infraestrutura
Infraestrutura
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017
01/01/2017 a
24/07/2018
24/07/2018 a
03/10/2019
03/10/2019 -

Secretário Chefe da Secretaria

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

31/03/2010

2253

Decreto "P" n°

Secretaria Municipal de Obras - SMO

Alexandre Pinto da Silva

273

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação SMUIH/SUBH - Decreto Rio n° 42.850 - 01/01/2017

Antonio Pedro Índio da Costa
Verena Vicentini Andreatta

8
195

01/01/2017
01/02/2018

396
173

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH/SUBH - Decreto
Rio n° 44.801 - 24/07/2018

Sebastião Bruno

745

25/07/2018

449

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação SMIHC/SUBH - Decreto Rio n° 46.572 - 03/10/2019

Sebastião Bruno

745

25/07/2018

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 23 - Quadro resumo das alterações na localização e cheﬁa da pasta de Conservação
Conservação
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017

Secretário Chefe da Secretaria

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

Marcus Belchior Corrêa Bento

26

01/01/2013

1460

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente SECONSERMA/SUBEC - Decreto n° 42901 - 01/01/2017

01/01/2017 a
04/04/2019

04/04/2019 a
03/10/2019
03/10/2019 -

N/A
Rubens Teixeira da Silva
Jorge Felippe Neto
N/A
Roberto Nascimento da Silva

7
3769
437

01/01/2017
16/01/2017
05/10/2017
04/04/2018
10/04/2018

15
262
181
6
541

Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA
Decreto Rio n° 45.778 - 04/04/2019

Roberto Nascimento da Silva

437

10/04/2018

541

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação SMIHC/SUBH - Decreto Rio n° 46.572 - 03/10/2019

Sebastião Bruno

745

25/07/2018

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 24 - Quadro resumo das alterações na localização e cheﬁa da pasta de Meio Ambiente
Meio Ambiente
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017
01/01/2017 a
24/07/2018

01/11/2017 a
16/04/2018

16/04/2018 a
04/04/2019
04/04/2019 -

Secretário Chefe da Secretaria

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Secretaria de Meio Ambiente da Cidade - SMAC

Carlos Alberto Vieira Muniz

854

06/11/2012

1516

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente SECONSERMA/SUBMA - Decreto n° 42901 - 01/01/2017

N/A
Rubens Teixeira da Silva
Jorge Felippe Neto

7
3769

01/01/2017
16/01/2017
05/10/2017

15
262
181

Coordenadoria Geral da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente SECONSERMA/CGMA - Decreto n° 44019 - 01/11/2017

Jorge Felippe Neto
N/A
Roberto Nascimento da Silva

3769
437

05/10/2017
04/04/2018
10/04/2018

181
6
541

Subsecretaria da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente SECONSERMA/SUBMA - Decreto n° 44.405 - 16/04/2018

Roberto Nascimento da Silva

437

10/04/2018

541

Secretaria de Meio Ambiente da Cidade - SMAC
Decreto Rio n° 45.778 - 04/04/2019

Marcelo André Cid Heráclito Queiroz do Porto
Bernardo Egas Lima Fonseca

266
768

04/04/2019
03/10/2019

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Tabela 25 - Quadro resumo das alterações na localização e cheﬁa da pasta de Assistência Social e
Direitos Humanos
Assistência Social e Direitos Humanos
Período Estrutura

Última localização
antes de 01/01/2017

Secretário Chefe da Secretaria

Decreto "P" n°

Data
Nomeação

Duração
(Dias)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS

Hélio Aleixo da Silva

356

01/06/2016

213

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Decreto n° 42879 - 01/01/2017

01/01/2017 -

Maria Teresa Bergher
Leda de Azevedo (Designada)
Pedro Henrique Fernandes da Silva
João Mendes de Jesus

12
3541
3750
417

01/01/2017
04/09/2017
05/10/2017
05/04/2018

246
31
182
560

Fonte: Sistema Integrado de Codiﬁcação Institucional (SICI) e Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro

O que se tem observado, diante deste resumo, é uma sucessão de mudanças nas cheﬁas de pastas
fundamentais para a política de prevenção e mitigação dos riscos de desastres. Em que pese o
necessário reconhecimento de que a alteração na estrutura administrativa da Prefeitura é de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, cabe notar que este não se trata de um
poder ilimitado.
Todo ato público deve ser motivado. Isto signiﬁca que as razões que motivaram a decisão tomada
precisam ser apresentadas por parte do gestor público. A tomada de decisões sem justa motivação, por
sua vez, pode ser interpretada como desvio ou abuso de poder por parte do agente público.
Todo ato público deve ser razoável e proporcional. A razoabilidade de um ato busca impedir a tomada de
decisões que fujam a razão e ao equilíbrio do “pensamento comum”. A proporcionalidade, por sua vez
busca garantir que o ato seja adequado à necessidade, ou seja, não sejam tomadas ações desmedidas.
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Todo ato público deve, ainda, responder ao interesse público. O também chamado princípio da ﬁnalidade
busca garantir que as ações do gestor público sejam tomadas com vistas ao atendimento de interesses
gerais. Em termos legais isto implica em que “toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse
público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade
geral’.” (ALEXANDRINO, PAULO. 2011, p.184)5
Neste sentido, ainda que o poder de promover alterações em estruturas administrativas e na atribuição
de órgãos da administração direta ou indireta esteja previsto em lei, seu uso de forma descontrolada
pode caracterizar um abuso.
O que se observou, ao longo desta Comissão, é que o exercício da competência de dispor sobre a
organização e funcionamento da administração vem sendo utilizada de forma despropositada e
irrazoável e isto vem causando danos à administração pública e à capacidade organizativa dos diversos
órgãos da prefeitura.
Apenas durante os trabalhos desta Comissão, que duraram cerca de 6 meses, a Secretaria Municipal de
Conservação e Meio Ambiente (Seconserma) foi desmembrada, resultando na recriação da Secretaria de
Meio Ambiente da Cidade (SMAC).
A Secretaria de Conservação foi transformada em Subsecretaria e integrada à estrutura da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH), dando origem à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Habitação e Conservação (SMIHC).
O Centro de Operações e Resiliência (COR) foi transferido da estrutura da Secretaria Municipal da Casa
Civil (CVL) para a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e depois para o Gabinete do Prefeito
(GBP).
As presidências da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Fundação Instituto de
Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio) foram alteradas uma vez ao longo dos trabalhos desta

5
ALEXANDRINO, Marcelo, PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado 9 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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comissão. A presidência da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas), por
sua vez, passou por duas alterações.
As inúmeras alterações na estrutura administrativa, entretanto, não se restringem ao período desta
Comissão. As informações detalhadas no Capítulo 4 (O desmonte do sistema municipal de proteção
socioambiental) revelam a extensão das alterações.
Ao longo de pouco menos de 3 anos de gestão a Comlurb passou por 3 alterações em sua presidência. O
Centro de Operações Rio, por sua vez, passou por 5 alterações de cheﬁa. Em pleno verão de 2019 a
Fundação Rio-Águas ﬁcou 30 dias sem saber quem seria seu próximo presidente.
No início de sua administração o Prefeito transferiu, por delegação, a Subsecretaria de Proteção e Defesa
Civil (SUBPDEC) para a Secretaria Municipal de Ordem Pública, no entanto a estrutura de cargos
continuou vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e parte dos encargos à Secretaria Municipal
de Conservação (Seconserva). Já o decreto que criou o Grupo de Trabalho Interdisciplinar para visitar as
comunidades atingidas pelas chuvas de abril deﬁniu que a participação da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) se daria por intermédio da Subsecretaria de Defesa Civil (SUBPDEC). O nível de confusão é
assustador.
As sucessivas alterações, além de diﬁcultarem o acesso do cidadão à informação e o papel de
ﬁscalização do Poder Legislativo, promovem descontinuidades nas ações de gestão. Fato que foi
apontado pelo então Secretário Municipal de Conservação, o Sr. Roberto Nascimento da Silva, em
audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O Sr. ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 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
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passadas ao nosso Prefeito e cabem a ele as decisões ﬁnais e estratégicas da
Prefeitura.
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.

[...]
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 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. (Notas Taquigráﬁcas da Audiência Pública da

LDO, 21/05/2019)

Os impactos das alterações sucessivas na estrutura administrativa foram ainda conﬁrmados pelo então
Secretário Municipal de Conservação, Sr. Roberto Nascimento da Silva, em audiência desta CPI, que
revelou ainda ser informado apenas pelo Diário Oﬁcial sobre alterações importantes na estrutura
administrativa de sua Secretaria e da cheﬁa de órgãos vinculados, prática que demonstra pouca
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preocupação, por parte do Sr. Prefeito da Cidade, em atenuar os impactos decorrentes de transições na
administração pública.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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
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Prefeitura, vim da iniciativa privada e passei no concurso 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. (Notas Taquigráﬁcas

da 18ª Reunião CPI Res. 1450/2019, 05/09/2019)

Os impactos da descontinuidade administrativa foram conﬁrmados ainda pelo Chefe Executivo de
Operações e Resiliência, o Sr. Alexandre Goldfeld Cardeman, em audiência desta CPI.
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 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.
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 11ª
Reunião CPI Res. 1450/2019, 13/06/2019)

Ademais, soma-se a isso um problema de vinculações inexplicáveis do ponto de vista técnico entre
Fundações, Empresas Públicas e Secretarias. É o caso da Fundação Parques e Jardins (FPJ), que
atualmente encontra-se vinculada à Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida
e Eventos (SEMESQVE) e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), vinculada à Secretaria
Municipal da Casa Civil, vinculação que nem o próprio Secretário da Casa Civil, o Sr. Paulo Albino, soube
explicar em audiência desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Então, vamos falar da Comlurb, que está
agora vinculada contigo.
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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?

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. (Notas
Taquigráﬁcas da 23ª Reunião CPI Res. 1450/2019, 03/10/2019)

O que se observa no caso em tela é que as alterações promovidas na estrutura administrativa e nas
cheﬁas dos órgãos não respeitam o princípio da motivação e nem o interesse público, uma vez que as
razões para a quantidade de alterações em prazo tão curto não são apresentadas e nenhum dos agentes
perguntados soube esclarecê-las. De mesmo modo, não respeitam o princípio da razoabilidade, dada a
grande quantidade de alterações em curto hiato temporal.
Deste modo é possível aﬁrmar que atos diretos do Sr. Prefeito Marcelo Crivella vem reduzindo
progressivamente a capacidade de planejamento e resposta de diversos órgãos da administração direta
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e indireta, fato que aumenta a vulnerabilidade das populações mais pobres e expõe a cidade a riscos
desnecessários frente às chuvas intensas.
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5.4 - Política habitacional da Cidade do Rio de Janeiro

A exposição ao risco tem sua origem na ocupação de território vulneráveis. Esta ocupação está
diretamente associada à inexistência de políticas habitacionais que sejam capazes de suprir as
necessidades sociais por habitação e orientar o processo de desenvolvimento da cidade.
Desde sua fundação o desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro esteve atrelado a processos
de expulsão das parcelas mais pobres da sociedade para áreas de maior vulnerabilidade. Isto não é uma
realidade desconhecida do poder público.
Deixadas de lado pelo poder público, as montanhas e as margens dos corpos
d’água tornaram-se a destinação preferencial da ocupação irregular na cidade. A
origem das favelas teve sua raiz em dois focos de tensão que afetaram o Rio de
Janeiro no ﬁnal do século XIX: a crise habitacional, fruto da política de combate
às habitações coletivas, e a crise política no período de transição entre o Império
e a República.
Entre 1940 e 1960 consolidaram-se os grandes problemas urbanísticos da
cidade, então em pleno processo de “metropolização”. Esse processo
agravou-se devido à ausência de uma política de transportes que facilitasse o
acesso dos pobres aos locais de trabalho e pela adoção de uma rígida legislação
edilícia aplicada a toda a cidade, o que acabou inviabilizando a ocupação dos
subúrbios pelos mais pobres. (Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais Relatório Síntese, p. 13)

Contudo, hoje, além de não existir um Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), não
existe um programa de habitação voltado para a resolução dos déﬁcits habitacionais. A política
habitacional, quanto existente, se dá de forma compensatória, ou seja, é pensada como uma reposição a
perdas e danos causados por desastres ou por iniciativas e intervenções estruturais do poder público.
Nos últimos anos, a política habitacional brasileira tem sido, em geral, pensada a partir da perspectiva de
dinamização do setor produtivo da construção civil, como foi o caso do programa Minha Casa Minha Vida
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(MCMV). Contudo, entre 2009 e 2018, apesar da construção de mais de 5,5 milhões de imóveis, o déﬁcit
habitacional do país cresceu 6%, segundo dados da FGV6.
Uma das explicações para o aumento do déﬁcit diz respeito ao ônus excessivo com aluguel (quando o
valor do aluguel supera 30% da renda familiar). No caso do Rio de Janeiro, do déﬁcit habitacional
estimado em 220.852 unidades, 110.332 (49,96%) casos se dão por ônus excessivo com aluguel. O
estudo, elaborado pelo Arquiteto Eduardo Andrade, da Coordenadoria de Macroplanejamento da
Secretaria Municipal de Urbanismo, aponta entre os principais casos de ônus excessivo, a favela da
Rocinha, na qual 2.975 casos são identiﬁcados.
Hoje, um dos principais instrumentos que a Prefeitura utiliza para o exercício da política habitacional se
constitui no Auxílio Habitacional Temporário (AHT), regulamentado pelo Decreto Rio n° 44.637 de 18 de
junho de 2018. O auxílio constitui-se em uma transferência de renda mensal no valor de R$ 400,00.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – (...) 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. (Notas Taquigráﬁcas da 21ª Reunião CPI Res. 1450/2019, 18/09/2019)

O último reajuste do auxílio, que o elevou de R$ 250,00 para R$ 400,00, foi realizado em 2010, através
do Decreto Rio n° 32.115. De lá pra cá o valor permaneceu alterado. Considerando as perdas
inﬂacionárias do período, hoje seu valor atual equivale a cerca de R$ 238,13. Em outras palavras, quando
são consideradas as perdas inﬂacionárias, o atual valor é proporcionalmente menor do que o valor pago
em 2010.
Hoje, segundo depoimento do Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, o Sr. Sebastião Bruno,
cerca de 3 mil famílias recebem mensalmente o Auxílio Habitacional Temporário da Prefeitura do Rio.
6

FGV, ABRAINC. Análise das Necessidades Habitacionais e suas Tendências para os Próximos Dez Anos, 2018.
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Cabe notar que apenas no mês de abril deste ano 136 famílias foram desabrigadas pelas chuvas fortes,
maior número desde as chuvas de abril de 2010.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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.[...] (Notas
Taquigráﬁcas da 22ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 18/09/2019)

Ao se colocar em perspectiva os valores pagos pelo AHT a gravidade da situação se torna ainda mais
evidente. Os dados do índice FipeZap mostram que os valores de aluguel na cidade do Rio de Janeiro
cresceram em média 118,9% entre janeiro de 2010 e o seu pico, em julho de 2014 e só em setembro de
2018 voltaram a acompanhar a evolução dos índices inﬂacionários. No entanto esta queda é puxada por
imóveis de maior valor, com 3 ou 4 dormitórios.
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Figura 22 - Variação do Índice de Locação de Imóveis (Azul) e do IPCA (Laranja) para a cidade do Rio de
Janeiro entre jan/08 e jan/19

Fonte: Índice FipeZap

Quando comparados com a evolução da renda os dados são ainda mais alarmantes. Entre julho de 2010
e fevereiro de 2016, enquanto o preço médio dos aluguéis para 1 dormitório na cidade cresceu 106,41%
(segundo os dados do índice FipeZap), a renda média dos trabalhadores assalariados apresentou
crescimento de apenas 44,09% (segundo dados da Pesquisa Mensal de Empregos do IBGE).
Por ﬁm, é fundamental notar que a política de habitação executada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é
integralmente dependente de programas federais, especialmente do Minha Casa Minha Vida. Na atual
gestão embora cerca de 9 mil unidades habitacionais tenham sido entregues através do programa,
menos de 300 unidades foram construídas com recursos próprios. Os números alcançados, entretanto,
estão muito abaixo das 20 mil unidades estimadas no Plano Plurianual da Prefeitura.
O que se observa, na prática, é uma política habitacional relegada a segundo plano, pensada a partir de
uma perspectiva exclusivamente compensatória e incapaz de enfrentar os problemas históricos
relacionados à habitação precária na cidade do Rio de Janeiro.
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5.5 - Legislação urbana, ordenamento do uso do solo e política de orientação urbanística.

O ordenamento correto do uso do solo urbano da cidade depende de uma legislação que esteja em
acordo com os planos de desenvolvimento urbano da cidade. Uma estrutura legal desatualizada e
desarticulada impede a Prefeitura de gerir o crescimento socioespacial do município.
A delegação para aprovação via lei complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo, da Lei de
Parcelamento do Solo Urbano, do Código de Obras e Ediﬁcações, do Código de Licenciamento e
Fiscalização de Obras Públicas ou Privadas, do Código de Posturas e do Código Ambiental retrata a
incapacidade da Prefeitura em articular, de uma vez só, o conjunto de instrumentos de ordenamento
urbano da cidade.
O resultado da fragmentação da política de planejamento da cidade é que o Plano Diretor, enquanto
instrumento de direcionamento do desenvolvimento urbano, não encontra respaldo nas legislações
complementares. A recente revisão do Código de Obras e Postura Municipal pela atual gestão municipal é
um exemplo desta realidade.
O Plano Diretor do Rio de Janeiro dividiu o território em quatro macrozonas: (i) a macrozona de ocupação
urbana assistida, que engloba, de modo geral, a AP5; (ii) a macrozona de ocupação urbana condicionada,
que engloba parte da AP5 e a maior parte da AP4; (iii) a macrozona de ocupação urbana incentivada,
representada pela AP3 e parte das AP4 e AP2; e (iv) a macrozona de ocupação urbana controlada,
representada por parte da AP1 e a maior parte da AP2.
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Figura 23 - Macrozonas de Planejamento do Plano Diretor

Fonte: PCRJ, IPP

O que se observa no entanto, na dinâmica urbana da cidade, é o oposto do preconizado no plano. A
ocupação dos bairros da AP5 se dá de forma desassistida, em geral, em loteamentos ausentes de
infraestrutura adequada (e muitas vezes construídos informalmente por grupos milicianos que dominam
os locais). No caso da AP4.2 e da AP5.4 (macrozona de ocupação condicionada) o que vem se
observando é uma desregulação da ocupação, causada pela ausência de ﬁscalização. Um exemplo
explícito é o das construções irregulares na região do Muzema, onde um edifício desabou após as chuvas
de abril.
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A macrozona de ocupação urbana incentivada (AP4.1, AP5.1, AP3, parte das AP2.2 e AP1), vem
apresentando um desenvolvimento urbano marcado pela grande participação da especulação imobiliária,
em especial nas regiões mais próximas ao centro. Há também, nesta região, um grande número de
vazios urbanos caracterizados pela decadência da atividade industrial. A ausência da regulamentação dos
instrumentos de parcelamento, ediﬁcação e uso compulsório previstos no Estatuto das Cidades, por sua
vez, diﬁculta a efetiva execução da política urbana.
Por ﬁm, a macrozona de ocupação controlada, representada por parte da área de planejamento 1 e por
grande parte da AP2, continua a ser a área de principal interesse dos investimentos públicos e privados
da cidade. O controle da ocupação, por sua vez, é restrito às ocupações informais de baixa renda, uma
vez que o notório número de ocupações informais de alta renda carece de efetiva ﬁscalização por parte
do poder público.
Outro fator que diﬁculta a condução da política urbana da cidade é a vigência de uma Lei de Zoneamento
de 1976 profundamente desatualizada e repleta de alterações pontuais. Parte da responsabilidade sobre
isso, por um lado, é da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que vem fazendo as discussões de alteração
do Zoneamento e da legislação de Uso e Ocupação do Solo de forma extremamente pontuais e
desconexas, com objetivos evidentes de atender demandas particulares.
Em um levantamento preliminar, esta Comissão identiﬁcou a existência de 678 instrumentos legais
diferentes para o ordenamento urbano da cidade. A despeito dos melhores esforços da Secretaria
Municipal de Urbanismo na compilação das leis e na organização de uma plataforma virtual para
consulta dos documentos, trata-se de um número de instrumentos incompatível com uma capacidade
adequada de planejamento.
As iniciativas de ‘desburocratização’ adotadas pelas diversas gestões municipais, por sua vez, estão
muito mais focadas na desregulamentação e na ﬂexibilização de critérios construtivos do que na
simpliﬁcação, organização e transparência dos critérios legais. Tal fato demonstra que o interesse em
um processo de desburocratização não está relacionado com a necessária simpliﬁcação da política
urbana, mas sim com uma desregulação que torne a atividade econômica da incorporação imobiliária
mais lucrativa na cidade do Rio de Janeiro.
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Hoje cerca 70% do corpo técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo está lotado na Coordenadoria
Geral de Licenciamento e Fiscalização, responsável pelas aprovações de projetos de novas construções,
demolições ou adições, conforme apontou o depoimento da Sra. Fernanda Tejada, Secretária Municipal de
Urbanismo. O que se observa é que a Secretaria de Urbanismo funciona, principalmente, como um órgão
licenciador. Suas funções de ﬁscalização e planejamento ﬁcam em segundo plano.
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? [...] (Notas Taquigráﬁcas da 22ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 18/09/2019)

As políticas de orientação urbanística para as áreas informais e de baixa renda da cidade, por sua vez,
vem sendo progressivamente desarticuladas. A cidade do Rio de Janeiro já chegou a contar com 33
Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs), que tinham o papel de exercer o controle da
ocupação urbana através de uma política de proximidade e orientação. Entretanto uma matéria realizada
pelo jornal O Globo apontou que em fevereiro deste ano apenas 3 postos se encontravam em operação.
O Rio tem 1.018 comunidades, mas hoje só há três Postos de Orientação
Urbanística e Social (Pousos) para monitorá-las. Cada um conta com um

engenheiro ou um arquiteto, mas, sem poderes para embargar uma obra, eles
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se limitam a acompanhar a situação da Chácara do Céu, no Leblon; do Morro
Azul, no Flamengo, e do Parque Royal, na Ilha do Governador. A cidade chegou a
ter 33 Pousos, criados em 1996, que atingiram seu auge em 2009, quando
atendiam a 66 favelas. (Prefeitura conta apenas com três postos de orientação

urbanística e social para monitorar 1.018 favelas - Jornal O Globo, 10/02/2019)

Em depoimento, o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sr. Sebastião Bruno aﬁrmou que atualmente
existem sete POUSO, sendo que alguns passam por reforma.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – (...) 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!
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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...
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
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 22ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 18/09/2019)

Os POUSOs poderiam cumprir um papel importante associado à política de assistência técnica para
habitações de interesse social (ATHIS). Em junho deste ano foi aprovada a Lei Municipal n° 6.614, de
autoria da Vereadora Marielle Franco (PSOL), que instituiu, no município do Rio de Janeiro, a assistência
técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social. A aplicação desta
lei é, sem dúvida, um importante passo na prevenção e mitigação dos riscos de desastres associados às
chuvas fortes.
Enﬁm, o que se observa é que a Prefeitura vem correndo atrás da cidade, ao invés da cidade correr atrás
do planejamento feito pela Prefeitura. Esta inversão de papéis implica em um desenvolvimento urbano
extremamente desigual, onde o mercado se constitui no principal indutor de uma expansão urbana
descontrolada. O resultado é o aumento das vulnerabilidades socioambientais da cidade. É urgente que o
município reoriente sua ação de forma a reverter este quadro.
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5.6 - Dinâmicas operacionais de preparação para a emergência - Instrumentos de Prevenção

A melhor forma de lidar com o desastre é evitar que o desastre se concretize. Por isso, os instrumentos
de prevenção são, sem dúvida, a etapa mais importante na política de preparação para a emergência.
Neste sentido cabe destacar que a Prefeitura do Rio tem sido omissa na adoção de instrumentos de
prevenção dos desastres associados às chuvas fortes.
Observa-se de modo geral que os instrumentos de prevenção são secundarizados em detrimento das
políticas compensatórias. Essa escolha amplia a vulnerabilidade das populações mais pobres e constitui
uma verdadeira aposta, na qual se coloca em jogo a vida das pessoas.
O principal retrato disso é a decisão consciente por parte da gestão municipal no contingenciamento de
recursos essenciais para políticas relacionadas à prevenção dos desastres, sejam essas a política
habitacional, as políticas educacionais ou os investimentos em infraestrutura (obras e manutenção).
Em 2017, assim que assumiu, Crivella cortou 90% dos recursos destinados a programas de prevenção
de enchentes e 70% dos recursos destinados a proteção de encostas e áreas de risco geotécnico. Alguns
meses depois, em outubro daquele ano, durante audiência pública que tratava do orçamento
apresentado pela prefeitura para 2018, o então Subsecretário de Engenharia e Conservação, Guilherme
José, declarou que estava muito preocupado com o impacto desses cortes sobre a cidade.
O SR. GUILHERME JOSÉ DE ABREU LIMA CAMPOS - Eu gostaria de dizer à vocês
que o que nos causa muita preocupação com relação à redução desses recursos
é com o verão. O verão é um período do ano onde nós temos muita incidência
grande de chuvas e o sistema de drenagem da cidade é um sistema que contém
algumas deﬁciências por mais que se tenha investido e tenha se investido nas
redes de drenagem nos sistemas de drenagem ainda temos pontos críticos.

Em conjunto com o Centro de Operações do Rio foram mapeados 200 pontos de
alagamento na cidade do Rio de Janeiro. Esses 200 pontos foi criado um plano
macro pela subsecretaria de engenharia e conservação para que nós
disponibilizássemos equipes para que ﬁzéssemos uma manutenção permanente
nesses pontos e minimizássemos os efeitos das chuvas. Entretanto estamos
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impedidos de dar prosseguimento face à escassez de recursos. (Notas

Taquigráﬁcas da Audiência Pública da LOA, 17/10/2017)

Mesmo assim, ao apresentar em 2018 o plano plurianual para o orçamento dos próximos anos Crivella
simplesmente cortou do programa “Controle de Enchente” ações voltadas para o “controle e ﬁscalização
da ampliação do sistema de drenagem” e a “gestão e ﬁscalização para desenvolvimento de projetos de
drenagem urbana”.
Observa-se ainda que as ações de educação ambiental não assumem a dimensão necessária para o
desenvolvimento de uma cultura de prevenção a desastres na sociedade carioca. O programa de
capacitação da Defesa-Civil nas escolas municipais, por exemplo, só atuou em 45 das mais de 1500
escolas da rede, conforme aponta o depoimento da Sra. Ivana Soares de Aguiar, Coordenadora do Centro
de Treinamento da Defesa Civil.
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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 9ª Reunião,
CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

O mesmo ocorre com os programas que envolvem moradores locais na gestão socioambiental do
território. É o caso dos programas Gari Comunitário, que conta com apenas 633 garis distribuídos em 28
contratos com associações de moradores, e Conservando Rios, que conta com apenas 318 guardiões
divididos em 31 frentes de trabalho.
A despeito dos bons resultados apresentados por ambos os programas, eles vem sendo
progressivamente reduzidos.
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Outro programa fundamental para a formação de uma cultura de prevenção e para a gestão de crises, o
de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), também sofreu reduções e cortes em função dos processos
de descontinuidade das políticas públicas. Essa redução impactou os trabalhos de capacitação e
conscientização da Defesa Civil, segundo depoimento da Sra. Ivana Soares de Aguiar.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – [...] A gente vai e capacita. Temos uma

diﬁculdade de manter esses núcleos atuantes na 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) – Você sabe quantos desses agentes, no
ﬁnal, foram dispensados, agora, na última diminuição? Quantos foram…
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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.

A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim. Muito, muito mesmo. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

Outro instrumento que pode auxiliar a prevenção é o manejo e gestão adequado da arborização urbana.
Neste campo o que se observa é o total despreparo da administração municipal para a execução de uma
política adequada.
Conforme já explicitado no item 5.2.2.3 (Plano Diretor de Arborização Urbana) a inexistência de uma
prática de manejo e poda adequada das árvores vem, no entendimento desta Comissão, agravando a
situação de árvores acidentadas em eventos de chuvas intensas. Além de danos econômicos, a queda de
árvores também pode provocar graves danos à vida humana.
Por ﬁm, as obras estruturais de geotecnia e drenagem fazem parte do rol de ações e instrumentos de
prevenção. No campo das intervenções geotécnicas se observa uma incapacidade da Fundação Geo-Rio
em atuar no campo do planejamento, conforme apontado pelo então presidente da fundação, o Sr.
Herbem da Silva Maia, em depoimento no dia 16 de maio de 2019.
O SR. VEREADOR RENATO CINCO – [...] 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. [...]
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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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 7ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em

16/05/2019)

No campo das intervenções de macrodrenagem, por sua vez, o que se observou no último período foi a
priorização exclusiva de obras associadas aos megaeventos olímpicos, em especial as obras dos
reservatórios de detenção e do desvio do rio Joana na bacia do Canal do Mangue. Outras bacias com
problemas históricos de drenagem, por sua vez, continuaram sem horizonte para a resolução dos seus
problemas.
No caso das intervenções de microdrenagem a principal ação apresentada pelo Poder Executivo foi o
programa “Ralo Limpo” que consiste em um esforço momentâneo de limpeza de galerias e pontos de
acesso ao sistema de microdrenagem. Trata-se de um importante programa que é, entretanto, afetado
diretamente pelos contingenciamentos orçamentários da atual gestão.
Em síntese, as investigações desta Comissão indicam que as ações de prevenção vem sendo
secundarizadas na atual gestão, fator que tem contribuído para o aumento dos impactos dos desastres
associados às chuvas fortes. Repetimos mais uma vez: o passivo ambiental ignorado hoje se tornará o
passivo ﬁscal do futuro.
As ações de prevenção são muito mais eﬁcientes e baratas que as ações de reconstrução. Por isso
mesmo a Prefeitura deve buscar reorientar seus esforços para priorizar os investimentos na prevenção e
mitigação de desastres.
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5.7 - Dinâmicas operacionais de preparação para a emergência - Protocolos de Ação

É na etapa de elaboração dos protocolos de ação em crises que os esforços de reconhecimento do
território ganham efetividade prática para a gestão de emergências.
É por isso que a elaboração de planos e protocolos de ação deve ser aprofundada, exaustiva, minuciosa,
transparente e hierarquizada. Na iminência do desastre, a Prefeitura não deve ter dúvidas sobre a ordem
das ações a serem realizadas, os órgãos que precisam ser mobilizados e quais os recursos (humanos,
tecnológicos e econômicos) que estão disponíveis. Além disso os planos e protocolos de ação devem ter
um caráter cíclico. Ao ﬁnal de cada ciclo, é fundamental que os planos sejam revistos, elementos de
pouca eﬁcácia sejam melhorados e boas práticas sejam fortalecidas.
No momento da gestão de crise a coordenação e a cooperação são elementos fundamentais para a
efetiva mitigação dos desastres. Nesse sentido não basta que cada órgão realize seu próprio
planejamento. O plano deve ser conjunto e contemplar as diversas atribuições de cada órgão, bem como
as superposições de atribuições entre os órgãos, minimizando barreiras administrativas.
A cidade do Rio de Janeiro, entretanto, tem tido diﬁculdades de caminhar nessa direção. Apesar dos
esforços de coordenação e da existência de órgãos centralizadores como o Centro de Operações e
Resiliência (COR), o que se observa é uma profusão de planos setoriais para a gestão de crises no âmbito
de cada secretaria ou órgão. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH)
possui um plano, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) outro, a Comlurb outro, a
Fundação Rio-Águas outro. As Secretarias de Conservação, de Infraestrutura e Habitação, e a Fundação
Geo-Rio por sua vez não apresentaram plano próprio.
Enquanto isso o Centro de Operações produz um esforço de união dos planos setoriais existentes no
planejamento para cada verão, prática que é conhecida informalmente como “Plano Verão”. Entretanto
ao longo dos trabalhos desta Comissão evidenciou-se uma enorme confusão no que diz respeito a o que
é, de fato, o chamado “Plano Verão”. O Secretário de Infraestrutura e Habitação (SMIH), Sr. Sebastião
Bruno, em audiência no dia 18 de setembro de 2019 aﬁrmou que o “Plano de Ações Integradas para
Chuvas Fortes e/ou Prolongadas” seria o “Plano Verão”.
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 21ª
Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 18/09/2019)

O Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas sequer era de conhecimento do
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, o Sr. Edson Tavares da Silva e do Secretário Municipal de
Ordem Pública, o Sr. Paulo Cesar Amêndola de Souza.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece esse documento? Foi
sua secretaria que fez? Plano de Ações Integradas.

[...]
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. (Notas Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 12/09/2019)

Na audiência do dia 03 de outubro, por sua vez, o Chefe Executivo de Operações e Resiliência, o Sr.
Alexandre Goldfeld Cardeman, informou que o “Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou
Prolongadas” seria, na realidade, um subproduto do “Plano Verão”.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Sim. O Plano Verão é aquele plano que
tem o título de Plano de Ações Integradas?
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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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 23ª

Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 03/10/2019)

A confusão institucional é apenas uma das consequências da elaboração de planos precários e
fragmentados. As inconsistências entre os planos revela um segundo foco de problemas: a
descontinuidade e fragmentação das ações de planejamento.
Ainda que as ações especíﬁcas de cada órgão ou secretaria devam ser esmiuçadas por seus respectivos
órgãos responsáveis, não é possível imaginar um planejamento eﬁciente de ações sem a realização de
um grande esforço de uniﬁcação dos protocolos setoriais.
A inexistência de planos de emergência e contingência para a atuação das pastas de Infraestrutura,
Habitação, Conservação, bem como para a atuação da Fundação Geo-Rio, implicam em um gargalo de
planejamento grave. Isto resulta na ausência de critérios públicos para a atuação de órgãos estratégicos
durante os desastres.
No caso das pastas de Habitação e Conservação a ausência de critérios de atuação e hierarquização das
emergências implica em uma atuação que está sujeita à subjetividade do gestor público, que por mais
bem intencionado que seja, possui uma capacidade limitada de avaliar e estabelecer uma priorização para
o conjunto das ocorrências durante uma situação de crise.
Ademais, o esforço de uniﬁcação dos planejamentos setoriais é fundamental para que as zonas de
conﬂito, as incongruências e as áreas limítrofes sejam ajustadas. Este esforço deve ser coordenado pelo
Centro de Operações (COR) em conjunto com a Casa Civil e o Gabinete do Prefeito. A inexistência desta
coordenação implica em trabalho perdido, omissões e diferenças de interpretação entre órgãos. Estes
fatores foram amplamente observados ao longo dos trabalhos desta Comissão.
Em síntese, hoje a administração municipal se comporta como uma orquestra sem condutor em que
cada músico executa a sua interpretação da sinfonia. Por melhor que seja cada interpretação individual e não é isso que se observa - a prática de conjunto é um desastre.
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Essa realidade é provocada pela ausência de um esforço conjunto de uniﬁcação dos diversos planos
existentes em um grande plano de emergência da cidade, composto de diversos subprodutos que
possam orientar a atuação especíﬁca de cada secretaria e órgão, mas que passe pela necessária
compatibilização dos diferentes protocolos e critérios.
Por ﬁm, a maior parte dos planos apresentados não apresenta a profundidade adequada para o
problema que se busca enfrentar. Em geral, os documentos se resumem a exposição de informações
básicas e a apresentação de programas e iniciativas. Poucos são aqueles que se dedicam a detalhar as
atribuições de cada órgão, exaurir as possibilidades de consequências dos desastres e estabelecer
marcos temporais para o planejamento da ação durante a crise.
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5.7.1 - Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas

Elaborado sob coordenação do Centro de Operações e Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro (COR), este
plano busca organizar e descrever as ações e responsabilidades de cada órgão durante as chuvas
intensas. Segundo o próprio documento, o plano foi feito para “alinhar os esforços de planejamento e
operação das equipes da prefeitura do Rio para atuar em resposta às chuvas fortes características do
verão carioca” (Plano de Ações Integradas para as Chuvas Fortes e/ou Prolongadas, p.3).
Embora o documento aponte que tem por objetivo estabelecer “protocolos e procedimentos a serem
adotados pelos órgãos e equipes envolvidos, direta ou indiretamente” (Plano de Ações Integradas para as
Chuvas Fortes e/ou Prolongadas, p.3), aﬁrma também que essa iniciativa não pretende detalhar as
atividades especíﬁcas realizadas por cada órgão, mas sim organizar a ‘visão geral’ da operação (Plano de
Ações Integradas para as Chuvas Fortes e/ou Prolongadas, p.3).
No entendimento desta Comissão, entretanto, o plano não é capaz de cumprir de forma satisfatória seu
objetivo. Os procedimentos adotados pelo plano não são detalhados de forma adequada e, na maior
parte dos casos, os protocolos não apresentam hierarquização e/ou marcos temporais para sua
execução. O que existe é uma Matriz de Responsabilidades, um documento importante, mas insuﬁciente
para constituir-se efetivamente em um plano de ações integradas.
Boa parte do plano é dedicada a apresentação de iniciativas institucionais, como os levantamentos do
Alerta Rio, o Painel de Ocorrências e a Operação Ralo Limpo. Tratam-se de informações interessantes,
mas que não produzem consequências efetivas no documento. Não há o detalhamento desses
programas e não está explicitada a forma como cada um deles deve interagir com o conjunto da
administração municipal e com o planejamento.
O plano apresenta iniciativas de comunicação operacional precárias e não apresenta nenhuma iniciativa
de comunicação social. Este fator é grave, em especial se tratando de um plano de ação para chuvas
fortes, durante as quais o alerta à população é uma das principais tarefas do poder público para
minimizar a perda de vidas e as situações de risco.
O plano ainda estabelece a normatização para a classiﬁcação de acúmulo de água e deﬁne medidas de
interdição associadas a cada um dos níveis de acúmulo. Além disso, apresenta as lições aprendidas, bem
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como as medidas que estão sendo tomadas para os próximos eventos. Tratam-se de dois instrumentos
importantes. O primeiro, porque cria efetivamente um protocolo de ação. O segundo porque indica a
existência de um planejamento de caráter cíclico, capaz de aprender com os próprios erros para não
repeti-los.
Contudo, como já mencionado, em depoimento a esta CPI, o então secretário de Ordem Pública, Sr. Paulo
Amêndola, e o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Sr. Edson Tavares, (autoridades que deveriam
coordenar as ações da Prefeitura durante os momentos de crise) aﬁrmaram que desconhecem esse
plano. Isto é um forte indício de que o plano não tem efetividade real e, na prática, não orienta as ações
de gestão de crise.
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5.7.2 - Plano de Contingência da Defesa Civil

Elaborado pela Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC), trata-se de um plano que busca
apresentar os procedimentos para a desocupação rápida e segura de moradores de áreas de risco em
caso de ocorrência de eventos extremos (Plano de Contingência da Defesa Civil, p.3). O plano aponta
ainda que para a Defesa Civil Municipal “o deslizamento de encosta é o maior problema decorrente das
chuvas fortes, em virtude dos danos humanos (mortos e feridos) causados por este desastre.”. O plano
apresenta a conﬁguração do sistema de proteção comunitária baseado em 3 pilares: a capacitação de
moradores, o sistema de alerta e alarme comunitário e a atuação nas escolas.
Boa parte do plano, no entanto, consiste na apresentação de ações já realizadas. Informações com pouca
capacidade de orientar a ação do poder público e dos moradores durante a emergência. Os itens 4 e 5
(Processo de Desocupação e Acionamento das Sirenes) são os que efetivamente apresentam
informações sobre a tomada de ação durante a emergência. No entanto, as informações apresentadas
são extremamente superﬁciais.
Não há a apresentação de marcos temporais para a execução das ações. São apenas apresentados
marcos operacionais constituídos pelas mensagens de mobilização e pelo toque de mobilização e
desmobilização. A ausência de marcos temporais diﬁculta a avaliação da eﬁciência dos processos de
mobilização.
Ademais o próprio plano sugere como opção mais indicada o deslocamento para a casa de amigos ou
parentes, desde que localizadas em regiões seguras. Essa indicação revela a total incompreensão por
parte da Defesa Civil da necessidade de criação de rotas de fuga, hoje inexistentes no sistema, capazes
de permitir que o morador possa chegar ao ponto de apoio de forma segura. Muitas vezes, inclusive, o
ponto de apoio localiza-se em regiões de difícil acesso e sujeitas a ocorrência de enxurradas, o que
inviabiliza sua utilização.
O item que trata do acionamento das sirenes, por sua vez, não aponta qual o protocolo de ações no caso
de perda de comunicação com as estações pluviométricas e também não determina marcos temporais
para o acionamento das sirenes, ou seja, em quanto tempo a sirene deve ser ativada após o critério
estabelecido ser atingido. Também não aponta o tempo de duração dos alarmes sonoros.
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Por ﬁm o plano trata dos exercícios simulados, peça fundamental para que as comunidades estejam
preparadas. O documento, no entanto, não estabelece metas para a realização de exercícios simulados e
número de participantes. Esta omissão, grave no entendimento desta Comissão, prejudica o
acompanhamento efetivo da política pública.
O protocolo de ações é apresentado apenas nos anexos do plano e se conﬁgura como um dos principais
instrumentos, uma vez que é o documento que indica que ações devem ser tomadas a partir de cada
marco operacional. As ações apresentadas são objetivas, no entanto não há atribuição de
responsabilidades para cada uma das ações a serem executadas.
Efetivamente, o plano apresenta omissões graves dada a ausência de atribuição de responsabilidades,
falta de detalhamento das ações de mobilização e omissões a respeito das ações de comunicação social.
No entanto a mais grave omissão do plano é o desconhecimento dos riscos hidrológicos enquanto
componentes fundamentais de uma política de proteção comunitária.
Não há sequer uma linha no plano de contingência da Defesa Civil Municipal sobre riscos hidrológicos
(enxurradas, inundações e alagamentos). Fator que demonstra a total omissão do poder público em
relação ao impacto desses desastres na cidade.
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5.7.3 - Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), trata-se de um
plano que tem por objetivo “contribuir para a minimização de danos e prejuízos causados às populações
pelas chuvas, inundações e/ou outros desastres secundários, cooperando assim para a redução das
vulnerabilidades presentes nos cenários dos desastres causados pelos eventos adversos.” (Plano de
Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, p. 12). Neste sentido
trata-se de um plano para a atuação que se inicia durante os eventos chuvosos e se estende após os
mesmos.
Diferente dos demais planos, o Plano de Contingência da SMASDH não inﬂa seu conteúdo com a
apresentação de iniciativas governamentais ou informações básicas. Apenas há, em seu início, a
apresentação da fundamentação legal para sua elaboração, referenciando o conjunto da legislação
pertinente a matéria e a identiﬁcação dos órgãos gestores.
O plano apresenta, ainda que de forma simpliﬁcada, sua metodologia de elaboração, bem como os
desastres considerados para a elaboração do mesmo, segundo classiﬁcação do Código Brasileiro de
Desastres (Cobrade). Cabe notar, neste caso, que o plano considera os desastres geológicos como
consequências das chuvas intensas (Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, p. 9).
O documento apresenta qual o papel que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
entende possuir no processo de gestão de crises e mitigação dos desastres, bem como os recursos
dispostos por esta secretaria para o atendimento das emergências.
As ações propostas no plano tem um maior grau de detalhamento, tanto da divisão de atribuições como
da tarefa em si e apresentam não só marcos operacionais, baseados nos estágios operacionais da
cidade, mas também marcos cronológicos, no caso do atendimento aos atingidos por chuvas durante a
mobilização dos pontos de apoio. Esses marcos são instrumentos fundamentais para que a gestão da
crise não ﬁque sujeita a avaliações subjetivas do gestor público responsável e sim siga um protocolo
estabelecido em tempos de normalidade pelo conjunto do poder público.
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Os anexos ao plano são compostos por diversos formulários que auxiliam o agente de assistência social
na coleta de dados críticos sobre os atingidos pelas chuvas intensas, bem como padronizam o
procedimento de atendimento oferecido pela secretaria.
Apesar do plano apresentar insuﬁciências que devem ser sanadas, trata-se do plano de gestão de crises
mais aprofundado dentre os documentos avaliados por esta Comissão. O plano se dedica não só a
estabelecer atribuições de responsáveis, como também detalhar critérios de hierarquização nas ações de
atendimento e estabelecer marcos temporais para as ações.
Evidentemente o plano pode ser aprimorado com a apresentação detalhada da metodologia utilizada, o
estabelecimento de ciclos de revisões, a deﬁnição de metas para a gestão de crise e outros instrumentos
que estarão descritos no capítulo de recomendações do presente relatório.
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5.7.4 - Plano de Contingência da Fundação Rio-Águas

Denominado “Plano de Prevenção e Controle de Enchentes nos Pontos Críticos Identiﬁcados no evento de
8 de Abril de 2019”, trata-se de um documento elaborado após as chuvas de abril deste ano por
determinação da Resolução Conjunta n° 042/2019, que estabelece prazo de 5 dias para a apresentação
do plano.
Trata-se, mais uma vez, de um documento superﬁcial que estipula, na prática, poucas ações para a
gestão de crises no que diz respeito às atribuições da Rio-Águas. O documento se inicia com a
apresentação das bacias hidrográﬁcas da cidade, em seguida deﬁne dois critérios de magnitude para as
ocorrências associadas às chuvas fortes. A magnitude 1, diz respeito aos alagamentos de vias públicas,
caracterizadas pela insuﬁciência do sistema de microdrenagem. A magnitude 2, por sua vez é
caracterizada pelas inundações de grandes proporções, causando danos aos sistemas de meso e
macrodrenagem da cidade.
Cabe notar que tal divisão é superﬁcial e as ações destacadas não se constituem, efetivamente em ações
de gestão de crise. Nota-se ainda a sobreposição de atribuições com o Sistema Alerta Rio, responsável
pelo monitoramento das chuvas na cidade.
O documento apresenta como medidas de redução de riscos dois grandes grupos de iniciativas. O
primeiro é composto pelas medidas estruturais (obras de drenagem) que tem origem no PDMAP,
portanto não se constituem em instrumentos de efetiva gestão de crises. O segundo é composto de
medidas não estruturais, das quais são apontadas apenas duas: a escalação permanente de equipes de
plantão para acompanhamento de emergências e a manutenção de um posto de trabalho no Centro de
Operações.
Essas medidas, superﬁciais, se demonstram insuﬁcientes para a efetiva gestão de crises durante os
períodos de chuvas fortes. Nota-se ainda que não é possível identiﬁcar se tratasse de medidas que já
vinham sendo executadas ou de medidas implantadas após as chuvas de abril deste ano.
A partir do acionamento do estágio de crise o plano prevê o deslocamento de um representante da
Fundação ao Centro de Operações para desempenhar 4 funções distintas: (i) acompanhar o
desenvolvimento da chuva e orientar os demais órgãos em relação aos pontos críticos com maior
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possibilidade de alagamento ou inundações; (ii) manter o presidente da fundação informado; (iii) analisar
os índices de precipitação, intensidade e tempo de retorno por bacia; e (iv) elaborar o relatório
hidrológico do evento.
Cabe notar, entretanto, que o envio de representante ao COR apenas a partir do estágio de Crise constitui
um grave equívoco do plano, em especial considerando que os estágios de atenção e crise vem sendo
ativados após a cidade já se encontrar em plena situação caótica e no ápice dos eventos chuvosos, como
foi observado nos dias 6 de fevereiro e 8 de abril.
O plano estabelece ainda medidas a serem executadas após as chuvas, em especial as vistorias técnicas,
a análise dos problemas e a execução de obras. O restante do plano se dedica, novamente a apresentar
medidas estruturais. Por ﬁm, em anexo ao plano é apresentado o modelo de relatório de avaliação de
chuvas.
Em síntese trata-se de um planejamento produzido a toque de caixa após os eventos extremos dos dias
8 e 9 de abril. O documento, no entendimento desta Comissão, apresenta pouca efetividade enquanto
plano de ação para mitigação dos desastres associados às chuvas fortes, em especial, porque as ações
apresentadas têm caráter superﬁcial e reativo aos eventos, embora o documento devesse também
apresentar um detalhamento mais aprofundado e possuir ações de caráter preventivo visando preparar
a cidade para eventos futuros.
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5.7.5 - Plano de Resposta Pronto Emprego - Comlurb

O Plano de Resposta Pronto Emprego foi elaborado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb) para o pronto atendimento de ocorrências causadas por eventos adversos. Neste sentido o
plano contempla as chuvas intensas, alagamentos, ventanias e desabamentos como situações adversas,
mas também se aplica a outros tipos de situações, como ressacas, mortandade de peixes, acidentes
graves de trânsito e mobilizações sociais (Plano de Resposta Pronto Emprego, p. 1).
Trata-se de um plano operacional que busca coordenar as ações das diversas gerências da Comlurb,
dividindo as ocorrências em 4 níveis de criticidade. Além disso, o plano estabelece protocolos para a
comunicação das ocorrências e para a resposta das ocorrências em cada nível, com a apresentação de
divisão de responsabilidades para cada ação tomada.
O Plano de Resposta Pronto Emprego é um documento básico, no entanto, construído de forma
consequente. Divide e atribui responsabilidades. Detalha as ações que devem ser tomadas bem como
suas sequências. E estabelece a diretriz para lidar com os eventuais conﬂitos que possam surgir no
atendimento a ocorrências em áreas limítrofes, indicando a necessidade de um planejamento de crise
cujas fronteiras não sejam limitadas pelo desenho administrativo da Companhia. Trata-se de um
instrumento a ser fortalecido, aprofundado e incorporado cada vez mais na dinâmica da Companhia.
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5.8 - Dinâmicas operacionais de preparação para a emergência - Programas de proteção socioambiental

No campo dos programas de proteção socioambiental observa-se apenas uma única iniciativa por parte
do Poder Executivo, que consiste no Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2).
No entanto as graves omissões do sistema expõe os habitantes das áreas mais vulneráveis a um risco
ainda maior.
Faltam sistemas de proteção socioambiental das populações mais vulneráveis em diversas áreas da
cidade. Ao passo que os sistemas existentes enfrentam um processo de abandono representado pela
estagnação de seu desenvolvimento e pelo contingenciamento de recursos fundamentais à sua
manutenção.
O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes é um sistema dedicado às áreas de maior
vulnerabilidade da cidade e tem por objetivo gerir os riscos geológicos de encostas relacionados às
chuvas fortes. Compõe o sistema as Cartograﬁas de Risco, a Rede de Monitoramento Pluviométrico, os
Conjuntos de Sirenes, os Sistemas de Alerta Móvel por SMS, as ações de Treinamento e Capacitação dos
Moradores de Áreas de Risco, os Núcleos Comunitários de Defesa Civil e os Pontos de Apoio para Chuvas
Fortes.
O sistema, implantado em 2011, vem apresentando insuﬁciências graves no cumprimento de sua missão
e os problemas vêm se acumulando ao longo dos anos. De um lado é essencial apontar as limitações do
sistema, que está restrito aos riscos geológicos (movimentos de massas), não apresenta rotas de fuga e
não atende à cidade como um todo. De outro é igualmente importante apontar que mesmo onde o
sistema existe, suas condições são extremamente precárias.
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5.8.1 - Limitação Geográﬁca e a omissão dos Riscos Hidrológicos

O primeiro objeto de crítica do sistema já foi apontado preliminarmente nas ações de planejamento. O
Sistema de Alerta Comunitário está, atualmente, restrito às comunidades do entorno do Maciço da Tijuca
e da Serra da Misericórdia.
Ainda que a maior parte da população sujeita a riscos geológicos se concentre nessas regiões (Maciço da
Tijuca e Serra da Misericórdia) não é possível aﬁrmar com certeza qual o quantitativo de pessoas em
áreas de potencial risco que não estão cobertas pelo sistema. Isto porque inexiste cartograﬁa de riscos
para as demais regiões da cidade, de modo que a política pública (ou a ausência dela) não está baseada
em dado objetivo.
Ademais o sistema apenas avalia os riscos geológicos que são apenas uma parte dos riscos
socioambientais associados às chuvas fortes. Das 10 mortes ocorridas durante os eventos chuvosos de
abril deste ano, quatro foram causadas por riscos hidrológicos. Três pessoas morreram afogadas (duas
na AP5) e uma pessoa morreu eletrocutada ao tentar retirar a água de dentro de casa (também na AP5).
Por ﬁm a implantação de sistemas de alerta e alarme não deve estar restrita às grandes concentrações
de moradores em situação de vulnerabilidade. A implantação deve se dar mesmo comunidades
pequenas ou em regiões com poucos habitantes sujeitos ao risco geológico e/ou hidrológico. A perda de
qualquer vida é um tragédia. Essa tragédia, entretanto, se agrava quando a morte pode ser evitada com
ações de prevenção.
Nesse sentido o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário apresenta graves omissões que precisam ser
urgentemente sanadas pelo Poder Executivo Municipal, em especial tratando-se de uma política com
baixo custo associado.
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5.8.2 - Treinamento, Capacitação e Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs)

O treinamento e a capacitação dos moradores das áreas de risco, por sua vez é peça chave para o
funcionamento do sistema. De nada serve uma sirene que toca sem que os moradores saibam o que
fazer durante o momento de mobilização. Por essa razão o Sistema de Alerta Comunitário previa a
realização de exercícios simulados periódicos tanto nas comunidades, quanto em conjunto com os atores
fundamentais para a operação do sistema.
A quantidade de simulados realizados, por sua vez, deixa a desejar. De acordo com a informação obtida
junto à Defesa Civil em Abril foram realizados 341 simulados (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n°
031/2019 - Ofício SEOP n° 109/2019, pp. 27-32). O documento entretanto, somente aponta as datas de
realização dos exercícios, sem discriminar a natureza da atividade. Em depoimento, técnicos da Defesa
Civil aﬁrmaram que cada comunidade já passou por mais de três treinamentos.
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. [...]
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Bem, em todas as comunidades,
no mínimo, nós ﬁzemos três simulados para as chuvas fortes. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

Os trabalhos desta Comissão, no entanto, apontam para outra realidade. Dos 341 simulados que a Defesa
Civil aﬁrma ter realizado até o dia 25 de abril de 2019, ao menos 152 foram exercícios chamados
“Simulados de Mesa” (quando os agentes de Defesa Civil se reúnem para testar os canais de
comunicação entre o órgão e lideranças comunitárias, bem como o funcionamento dos sistemas). Esses
exercícios foram realizados em 9 de abril de 2016, envolvendo 49 comunidades e no dia 20 de dezembro
de 2017, envolvendo 103 comunidades, conforme é possível observar em matérias publicadas no site da
Defesa Civil Municipal, anexas ao presente relatório (Anexos 1.3 e 1.4).
Em outras palavras, isto signiﬁca que do início da atual gestão até o dia 25 de abril de 2019 foram
realizados apenas 5 simulados presenciais em comunidades que possuem o sistema de alerta e alarme.
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Nas comunidades 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, foi
realizado apenas um simulado presencial desde 2011, quando o sistema foi implantado.
Mesmo os simulados de mesa, que tem o objetivo de testar a comunicação operacional e o contato com
as lideranças locais, não possui um calendário regular de exercícios, que deveriam ser realizados, na pior
das hipóteses, uma vez por ano antes do início do período de chuvas intensas.
O que se observa é um cenário de completo abandono da política de treinamento e capacitação dos
moradores das áreas de risco. Não é, portanto, de se espantar que em geral os moradores de áreas de
risco não saibam como proceder durante emergências e chuvas intensas. A precariedade no treinamento
e capacitação produz um segundo desdobramento objetivo, que é o distanciamento entre a Defesa Civil e
a comunidade.
Esse distanciamento por sua vez foi agravado pela interrupção no treinamento e capacitação dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), atores fundamentais para o sucesso desta política pública. Entre
2010 e 2016 7.712 agentes de saúde foram capacitados pela Defesa Civil, entretanto o programa de
capacitação foi interrompido e apenas retomado em 2019, conforme constatado em audiência desta
Comissão.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Meu nome é Ivana Soares. Sou
coordenadora do centro de treinamento. [...] 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 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.
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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) – Você sabe quantos desses agentes, no
ﬁnal, foram dispensados, agora, na última diminuição?

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.

A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim. Muito, muito mesmo. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

219

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Em geral os agentes de saúde são pessoas ligadas ao território, com profundo conhecimento da região e
da comunidade em que atuam. A desmobilização dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil causada pela
interrupção da capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, bem como pela precária estrutura
administrativa disponível à Defesa Civil gera impactos diretos na eﬁcácia do Sistema de Alarme
Comunitário.
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Capítulo 6 - Gestão de crises e mitigação dos desastres
O presente capítulo busca avaliar criticamente a atual política de gestão de crises e mitigação de
desastres na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, da etapa de ruptura/emergência dos desastres.
Nesta etapa a política de prevenção é posta a teste e seus erros e acertos ﬁcam evidentes. Os esforços,
por sua vez, devem se concentrar na mitigação dos danos e na preservação da vida.
O primeiro passo desta etapa envolve a capacidade de monitoramento do ambiente. Em outras palavras,
a capacidade de prever (em curto prazo) e observar a ocorrência de desastres no território. O
monitoramento depende de uma rede ampla de instrumentos, assim como a disponibilidade de pessoal
qualiﬁcado.
O segundo passo desta etapa se constitui na política de acionamento dos instrumentos de gestão de
crises. Busca-se, portanto, reduzir os danos que serão provocados por desastres iminentes. O essencial
nesta etapa é garantir a preservação da vida e da dignidade humana.
No entendimento desta Comissão a fase de gestão de crises e mitigação dos desastres tem enorme
importância para evitar que tragédias aconteçam. As ações ou omissões nesta fase são decisivas e
podem resultar na proteção ou perda de vidas..
Em síntese, pode-se dizer que do mesmo modo que ações acertadas e realizadas em tempo hábil podem
reduzir os danos causados pelo desastre, decisões equivocadas ou não-decisões - por negligência ou
imperícia - contribuem de forma signiﬁcativa para a ampliação dos danos associados aos desastres.
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6.1 - Monitoramento

O monitoramento adequado e detalhado das ameaças naturais e das vulnerabilidades socioambientais é
fundamental para a efetiva gestão de crises e mitigação dos desastres.
As investigações produzidas por esta CPI evidenciaram limitações graves no monitoramento das
ameaças naturais e das vulnerabilidades socioambientais, muitas delas ligadas a erros de planejamento
e gestão, outras causadas por sucessivos contingenciamentos orçamentários. Esta realidade implica um
aumento do risco de exposição do território a eventos adversos. A seguir, buscaremos detalhar os
instrumentos de monitoramento existentes, bem como os problemas identiﬁcados em cada um deles.
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6.1.1 - Monitoramento dos Fenômenos Meteorológicos

O monitoramento dos fenômenos meteorológicos é fundamental para a efetiva gestão da crise e
mitigação dos desastres. Um monitoramento inadequado se traduz em tempo de resposta inadequado e
isto pode, por muitas vezes, causar perdas materiais e humanas.
Na cidade do Rio de Janeiro o monitoramento é feito a partir de 3 tipos diferentes de instrumentos. Os
Pluviômetros, que apresentam os dados de chuvas (precipitação no tempo) em tempo real; as Estações
Meteorológicas, que apresentam os dados meteorológicos (velocidade e direção dos ventos,
precipitação, temperatura, pressão e umidade relativa do ar) também em tempo real; e o Radar
Meteorológico do Sumaré, que apresenta informações relevantes para a previsão meteorológica de
curtíssimo prazo (nowcasting).
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6.1.1.1 - Estações Pluviométricas

Existem 116 estações pluviométricas na cidade do Rio de Janeiro. Entre elas, 33 fazem parte do sistema
Alerta Rio1, estão distribuídas em todo o território da cidade e existem desde 1997. As outras 83 fazem
parte do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes2 (A2C2), estão localizadas apenas
nas comunidades do entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia e existem desde 2011.
Figura 24 - Estações Pluviométricas do Sistema Alerta Rio

Fonte: Relatórios Anuais de Escorregamento (2015)

1

Sistema de monitoramento de chuvas gerido pela Geo-Rio que mantém 33 estações pluviométricas espalhadas pela cidade.

É um sistema completo de defesa civil que envolve monitoramento pluviométrico, sistema de sirenes, rotas de fuga, pontos de
apoio e capacitação dos moradores de áreas de risco geológico ligados a movimentos de massa. As 83 estações pluviométricas
são mantidas pela Geo-Rio e operadas pela Defesa Civil.

2
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Figura 25 - Estações Pluviométricas do Sistema de Alerta e Alarme

Fonte: Relatórios Anuais de Escorregamento (2015)

Nos dois sistemas (Alerta Rio e A2C2) os dados são informados em intervalos regulares a cada 15
minutos, com os quais são calculados os resultados para os períodos acumulados de 1h a 96h, bem
como para o mês. Entretanto os critérios de operacionalidade dos sistemas são distintos.
A distribuição das estações pluviométricas na cidade é um fator de análise relevante. Ainda que o
sistema Alerta Rio possua estações em todas as regiões da cidade, nota-se a evidente diferença na
densidade de estações entre a região da Área de Planejamento 2 (Grande Tijuca e Zona Sul), as Áreas de
Planejamento 3 e 4 (Zona Norte, Jacarepaguá e Baixada de Jacarepaguá, respectivamente) e a Área de
Planejamento 5 (Bacia de Sepetiba). Esta diferença implica em menor resolução espacial e menor
detalhamento dos eventos pluviométricos nessas regiões, especialmente na AP5, fator que diﬁculta a
capacidade de informação e ação nessas regiões de forma mais direcionada.
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Das 33 estações pluviométricas do sistema Alerta Rio, 2 (6,06%) se encontram na AP1, 11 (33,3%) se
encontram na AP2, 7 (21,2%) se encontram na AP3, 7 (21,2%) na AP4 e 6 (18,2%) na AP5. Trata-se de
uma distribuição praticamente invertida em relação à extensão territorial de cada área de planejamento.
Tabela 26 - Quantidade de Estações Pluviométricas por Área de Planejamento (Alerta Rio)
Área de
Planejamento

Estações
Pluviométricas
(Alerta Rio)

Extensão
Territorial

% do Território

População

AP 1

2 (6,06%)

34,39 km²

2,8%

268.280 hab

AP 2

11 (33,3%)

100,43 km²

8,2%

997.478 hab

AP 3

7 (21,2%)

203,47 km²

16,6%

2.353.590 hab

AP 4

7 (21,2%)

293.79 km²

24%

682.051 hab

AP 5

6 (18,2%)

592,45 km²

48,4%

1.556.505 hab

Fonte: Sistema Alerta Rio

A distribuição das estações pluviométricas do sistema de Alerta e Alarme Comunitário, por sua vez, é
ainda mais problemática. O sistema foi construído com base na Cartograﬁa de Risco elaborada pela
GEO-RIO em 2011, que estava limitada às favelas do entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da
Misericórdia. Logo, o sistema de Alerta e Alarme Comunitário também está restrito a essas áreas.
Além disso, existe um mapa de suscetibilidade à inundação (que considera a probabilidade do evento
ocorrer no território) elaborado pelo CentroClima da Coppe que integra a Estratégia de Adaptação às
Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro (publicada em dezembro de 2016), mas até hoje não
existe um mapa de risco hidrológico (que considere os danos possíveis em caso de ocorrência de um
evento) da cidade elaborado pela Rio-Águas. Muito menos um sistema de alarme comunitário associado
ao monitoramento deste tipo de desastre.
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Das 83 estações pluviométricas do sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2),
17 (20,48%) se encontram na AP1, 24 (28,91%) se encontram na AP2, 34 (40,96%) se encontram na
AP3, 8 (9,64%) na AP4 e não há nenhuma estação pluviométrica na AP5.
Tabela 27 - Quantidade de Estações Pluviométricas por Área de Planejamento (A2C2)
Área de
Planejamento
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5

Estações
Pluviométricas
(A2C2)
17 (20,48%)
24 (28,91%)
34 (40,96%)
8 (9,64%)
0 (0,00%)

Extensão
Territorial

% do Território

População

34,39 km²
100,43 km²
203,47 km²
293.79 km²
592,45 km²

2,8%
8,2%
16,6%
24%
48,4%

268.280 hab
997.478 hab
2.353.590 hab
682.051 hab
1.556.505 hab

Fonte: Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2)

Por ﬁm, considerando a distribuição total de estações pluviométricas, evidencia-se a gritante diferença
na distribuição dos recursos de monitoramento na cidade.
Tabela 28 - Quantidade de Estações Pluviométricas por Área de Planejamento
Área de
Planejamento
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5

Estações
Pluviométricas
(Alerta Rio + A2C2)
19 (16,38%)
35 (30,17%)
41 (35,34%)
15 (12,93%)
6 (5,17%)

Extensão
Territorial

% do Território

Densidade

34,39 km²
100,43 km²
203,47 km²
293.79 km²
592,45 km²

2,8%
8,2%
16,6%
24%
48,4%

1 / 2,02km²
1 / 2,87km²
1 / 4,96km²
1 / 19,59km²
1 / 98,74km²

Fonte: Sistema Alerta Rio e Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2)
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A distribuição absolutamente desigual das estações pluviométricas na cidade prejudica a política de
monitoramento. Ainda que as dinâmicas meteorológicas das chuvas indiquem não ser necessário uma
distribuição ‘perfeita’ dos recursos na cidade (a distribuição pode ser inﬂuenciada por características
geográﬁcas pontuais), a gritante diferença não se justiﬁca. A existência de uma estação pluviométrica
para cada quase 100 quilômetros quadrados faz com que o monitoramento de chuvas na Área de
Planejamento 5 seja extremamente ineﬁciente quando comparado com as APs 1 e 2.
No caso do sistema de Alerta e Alarme, a razão apresentada pela prefeitura para uma distribuição
desigual das estações pluviométricas foi a priorização do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia,
consideradas como principais áreas sujeitas a riscos geotécnicos. Já no caso do sistema Alerta Rio a
distribuição foi dada como ‘suﬁciente’ do ponto de vista meteorológico.
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.

[...]
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. (Notas Taquigráﬁcas da 7ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 16/05/2019)
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Se por um lado a adoção de critérios ligados apenas à previsão meteorológica e aos movimentos de
massa pode fazer sentido do ponto de vista da missão institucional especíﬁca da Geo-Rio, o fato dos
riscos hidrológicos (inundações, enxurradas e alagamentos) terem sido ignorados na elaboração e
implantação dos sistemas de monitoramento pluviométrico revela uma grave falha na integração dos
órgãos e na gestão conjunta dos recursos da Prefeitura.
Os mapas geológicos da Geo-Rio deveriam ser complementados por mapas hidrológicos da Rio-Águas
para termos uma visão mais completa das vulnerabilidades socioambientais da cidade. A partir disso,
deveriam ser instaladas redes de monitoramento, sistemas de alarme e planos de contingência em todos
os locais de alto risco.
Do ponto de vista da manutenção, o contrato dos pluviômetros associados ao sistema Alerta Rio prevê
operacionalidade mínima de 99%. Já o contrato para os Pluviômetros do Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário prevê operacionalidade mínima de apenas 90%. Esta diferença, entretanto, não é
insigniﬁcante e constitui fato grave no entendimento desta Comissão, uma vez que o sistema de Alerta e
Alarme Comunitário tem por objetivo garantir um sistema completo de defesa civil comunitária para
proteger vidas, razão pela qual sua operacionalidade deveria ser garantida no mínimo em 99% dos
registros, do mesmo modo que o sistema Alerta Rio.
O SR. RICARDO NEIVA D’ORSI – [...] 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
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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… (Notas Taquigráﬁcas da 7ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 16/05/2019)

A realidade da manutenção dos pluviômetros do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário, entretanto, é
diferente da apresentada pelo Sr. Ricardo Neiva D’Orsi. Em janeiro de 2019, 28 estações pluviométricas
do sistema (33,73%) receberam apenas uma visita preventiva. Em fevereiro de 2019, mês em que
ocorreu o primeiro grande evento chuvoso do ano, 36 estações (43,37%) receberam apenas uma visita
preventiva. Em março de 2019, por sua vez, 20 estações (24,10%) receberam apenas uma visita
preventiva.
O número de manutenções corretivas, por sua vez, vem se mostrando signiﬁcativo para um sistema
automatizado. Em janeiro de 2019 foram realizadas 199 manutenções corretivas uma média de 2,4
visitas por estação. Em fevereiro de 2019 foram 267 atendimentos, uma média de 3,2 por estação. Em
março de 2019, por ﬁm, foram realizados 171 atendimentos, uma média de 2,06 por estação. O alto
número de ocorrências corretivas no sistema indica a necessidade de uma revisão global do sistema,
bem como a eventual substituição total do equipamento por instrumentos mais robustos.
Chama a atenção, ainda, a grande quantidade de ocorrências associadas a inoperância dos instrumentos
de telefonia (Modem 3G/4G, Modem ADSL, Ausência de Sinal ou Provedor). Este fator também aponta
para a necessidade de uma investigação detalhada por alternativas mais robustas para garantir a
comunicação e o envio dos dados ao Centro de Operações e ao Sistema Websirene.
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6.1.1.2 - Estações Meteorológicas

A prefeitura do Rio de Janeiro possui apenas 7 estações meteorológicas para cobrir todo o território da
cidade. A rede, implantada em 1997, possui estações nos seguintes bairros: Irajá, Jardim Botânico, Barra
(próximo ao Riocentro), Guaratiba, Santa Cruz, Alto da Boa Vista e São Cristóvão. O Instituto Nacional de
Meteorologia, por sua vez, possui outras 4 estações meteorológicas automatizadas no município além de
3 estações convencionais, que demandam a leitura e coleta manual dos dados. As estações automáticas
estão localizadas no Forte de Copacabana, Restinga de Marambaia, na Vila Militar de Deodoro e em
Jacarepaguá, as estações convencionais, por sua vez, estão localizadas no Alto da Boa Vista, em
Realengo e Santa Cruz.
Figura 26 - Estações Meteorológicas Automáticas do INMET

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
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O número de estações, ainda assim, é bastante inferior ao preconizado pela Organização Meteorológica
Mundial (OMM), que estabelece como ideal uma distância de 15 quilômetros entre cada estação. Seguindo
este critério a cidade do Rio de Janeiro deveria contar com 84 estações para a coleta de dados
meteorológicos em tempo real.
Os dados meteorológicos além de auxiliar no estudo e aprofundamento dos modelos meteorológicos
para a cidade, também podem auxiliar na identiﬁcação de ocorrências como ventanias e rajadas de vento
que muitas vezes provocam quedas de árvores e até desabamentos de imóveis. A inexistência de uma
rede ampla e robusta de estações meteorológicas é mais um elemento que prejudica os esforços de
monitoramento do território.
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6.1.1.3 - Radar Meteorológico do Sumaré

Em dezembro de 2010, a cidade do Rio de Janeiro adquiriu, por meio da Fundação Instituto de Geotécnica
da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio) e do Sistema Alerta Rio um Radar Meteorológico próprio, de tipo
banda-C, que se localiza no alto da Serra da Carioca, no Parque Nacional da Tijuca, ao lado da antena de
telefonia da Embratel. O sistema possui um alcance operacional de alta conﬁabilidade para um raio de
250km e possibilita o acesso a informações de precipitações originadas entre 700 e 1800m de altitude
que não eram possíveis de ser captadas até então.
O radar mostra a localização e intensidade das chuvas a cada momento. Essas informações em conjunto
com outros parâmetros meteorológicos (direção e intensidade de ventos, umidade, pressão atmosférica
etc.) permitem que o meteorologista efetue uma previsão de curto prazo (nowcasting) para a trajetória
mais provável para as chuvas nas próximas horas.
Aqui evidencia-se o primeiro grande problema do sistema: a ausência de uma rede robusta de estações
meteorológicas que subsidie uma quantidade adequada de informações para a previsão de curtíssimo
prazo. Nesse sentido o importante investimento da cidade na aquisição e operação de um radar
meteorológico próprio ﬁca prejudicada pelo investimento precário em estações de monitoramento.
O segundo problema identiﬁcado durante as investigações desta Comissão diz respeito à
operacionalidade do sistema. Nas chuvas fortes dos dias 8 e 9 de abril de 2019 o Radar Meteorológico
ﬁcou fora do ar entre as 18h45 do dia 8 de abril e retomou a operação às 00h30 do dia 9 de abril de
2019. Durante este período foram utilizadas informações dos Radares Meteorológicos do Instituto
Estadual do Ambiente (INEA), localizado em Guaratiba e do Radar do Comando da Aeronáutica no Pico do
Couto (Petrópolis).
Segundo informações fornecidas pela Geo-Rio os técnicos veriﬁcaram a necessidade de visita ao local
para manutenção às 19h53, no entanto a chegada ao local só se deu às 23h30 do dia 8 de abril,
possivelmente em razão da situação de calamidade que vivia a cidade, com diﬁculdades generalizadas de
mobilidade em praticamente todo o território. A manutenção corretiva, em si, foi dada como encerrada
às 00h30 minutos, após a troca da interface de comunicação entre o computador local e o Radar e a
troca do switch de rede.
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A ausência das informações do Radar durante o período mais crítico das chuvas do dia 8 de abril
demonstra a evidente necessidade de revisão dos protocolos de manutenção e operacionalidade do
equipamento. Segundo informações fornecidas pela GEO-RIO o atual contrato prevê a realização de em
média uma manutenção preventiva por mês.
Ainda que informações dos radares do INEA e da Aeronáutica possam ser utilizadas para complementar
o sistema em uma eventual falha de operação, o equipamento foi projetado especiﬁcamente para
atender às necessidades da cidade, sendo a melhor informação disponível para a realização das
previsões.
Por ﬁm, a cobertura do território parece não se dar de forma integral. A partir da sobreposição de
diversas capturas do Radar Meteorológico do Sumaré é possível apontar a existência de três grandes
faixas ‘cegas’ do radar. A existência dessas faixas é corroborada pela comparação entre os resultados
apresentados pelo Radar Meteorológico e a rede de Pluviômetros do Sistema Alerta Rio.
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Figura 27 - Faixas Cegas do Radar Meteorológico do Sumaré

Fonte: Elaboração Própria com base nas capturas enviadas pela Fundação Geo-Rio

A primeira, localizada na direção oeste-noroeste, indica uma cobertura precária das informações do
radar em especial sobre as APs 5.2 (XVIII RA - Campo Grande), 5.3 (XIX RA - Santa Cruz) e parte das APs
5.1 (XVII RA - Bangu e XXXIII RA - Realengo) e 4.1 (XVI RA - Jacarepaguá).
A segunda faixa, localizada na direção noroeste, indica uma cobertura precária das APs 5.1 (XVII RA Bangu e XXXIII RA - Realengo) e das RAs XXII (Anchieta), XV (Madureira) e XIII (Méier).
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Por ﬁm a terceira faixa cega, na direção leste-nordeste, indica uma cobertura precária em pequena parte
da Zona Sul e em toda a direção que vai de Niterói até a Região dos Lagos, em Cabo Frio.
Durante os trabalhos desta comissão, entretanto, não foi possível apontar nem a causa nem o impacto
efetivo desses pontos cegos na eﬁcácia do Radar Meteorológico.
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6.1.2 - Monitoramento Geo-hidroecológico da Cidade

O monitoramento dos fenômenos associados à geo-hidroecologia da cidade, por sua vez constituem a
segunda parte dos monitoramentos fundamentais para uma política de redução dos impactos das
chuvas fortes. Esse monitoramento é ainda mais precário que o monitoramento dos fenômenos
meteorológicos e muitas vezes é confundido com o mesmo.
O monitoramento geo-hidroecológico consiste no esforço de observação dos corpos hídricos, em seu
nível e qualidade, bem como dos morros e encostas da cidade, no que diz respeito às suas falhas, risco
de ocorrência de movimentos gravitacionais e erosão.
O monitoramento geo-hidroecológico da cidade hoje é representado pelas estações de monitoramento
da Fundação Instituto das Águas do Rio de Janeiro (Rio-Águas), divididas em estações PN (Precipitação e
Nível) e estações QN (Qualidade e Nível). O monitoramento das encostas realizado pela Geo-Rio é feito
por vistorias técnicas ao local.
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6.1.2.1 - Monitoramento dos Corpos Hídricos

O monitoramento da qualidade e do nível dos corpos hídricos é um instrumento essencial para a previsão
de desastres hidrológicos, em especial aqueles associados diretamente aos corpos hídricos, como
inundações e enxurradas. Com base nas informações de nível dos rios e lagoas da cidade em conjunto
com as informações de maré, a previsão meteorológica e os índices pluviométricos torna-se possível
indicar com maior precisão a ocorrência de enchentes e inundações, o que permite a tomada de ações
operacionais em tempo hábil (desobstrução de redes de drenagem ou operações de comportas) bem
como permite alertar os moradores das regiões vulneráveis.
Figura 28 - Estação Telemétrica de Monitoramento de Qualidade e Precipitação (QN) - Clube Naval

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais - Relatório Síntese das Instalações das Estações Telemétricas
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Até 2017 a cidade do Rio de Janeiro contava com 26 estações de monitoramento, divididas em 19
estações PN (Precipitação e Nível) e 7 estações QN (Qualidade e Nível). Essas estações, implantadas no
âmbito do contrato do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (PDMAP) foram responsáveis pelo
monitoramento de corpos hídricos e também pela elaboração de estudos hidrológicos e manchas de
inundação, conforme apontou o Sr. Wanderson José dos Santos, técnico da Rio-Águas.
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.
[...]
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. [...]
(Notas Taquigráﬁcas da 8ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 23/05/2019)
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Tabela 29 - Estações Telemétricas de Monitoramento dos Corpos Hídricos
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7

Estações Telemétrica
Canal de Senambetiba - Condomínio Maramar
Rio Acari - Ponto Frio
Rio Guandu - AMBEV
Rio Maracanã - Prédio Ipiranga
Rio Meriti - Base Fuzileiros Navais
Rio Sapopemba - Parque das Vizinhanças
Rio Catarino - UCB
Rio Irajá - Mercado Makro
Rio Maracanã - Av. Maracanã
Rio Trapicheiros - Av. Heitor Beltrão
Rio Quitungo - MTR Transportes
Rio Joana - UERJ
Rio Grande
Rio Sarapui
Canal do Mangue
Rio Cabuçu - Estrada do Mato Alto
Rio Trapicheiros - Francisco Eugênio
Lagoa Rodrigo de Freitas - Clube Naval
Lagoa Rodrigo de Freitas - Clube Caiçara
Lagoa de Jacarepaguá - Rede Sarah
Lagoa da Tijuca - Condomínio Península
Lagoa da Tijuca - Marina Barra Clube
Lagoa de Marapendi - Clube Mandaia
Rio Rainha - PUC

Tipo

PN

QN

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
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Início da Operação
18/06/2010
10/07/2010
13/07/2010
16/07/2010
20/09/2010
27/01/2011
19/02/2011
23/02/2011
14/05/2011
17/05/2011
19/05/2011
18/05/2011
14/03/2012
22/05/2012
27/06/2012
09/05/2013
29/05/2013
14/04/2010
20/05/2010
30/04/2010
11/08/2010
01/10/2010
08/11/2010
09/11/2010
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Figura 29 - Localização das Estações de Monitoramento de Nível e Precipitação (PN)

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (2013, p.221)

Figura 30 - Localização das Estações de Monitoramento de Qualidade e Precipitação (QN)

Fonte: Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (2013, p.221)
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O contrato de manutenção dessas estações, entretanto, foi encerrado em 2017 e as estações
tornaram-se inoperantes. Em matéria publicada pelo jornal O Globo um funcionário não identiﬁcado da
Rio-Águas, que aﬁrma ter participado da implantação do sistema em 2011, conta que “sem acesso aos
dados, o COR tem que improvisar na hora de decidir para onde enviar as equipes de socorro que podem
fazer dragagens de emergência ou limpar galerias de águas pluviais em pontos críticos” (Sistema que
monitoram em tempo real nível de água dos rios está parado desde 2017 - O Globo, 12/04/2019 - Anexo
1.10). O servidor aﬁrma ainda que “quando há câmeras da CET-Rio disponíveis (...) é possível fazer o
controle visual. Mas, caso contrário é preciso enviar equipes para checar in loco.”
As consequências do não monitoramento dos corpos hídricos foram evidentes durante as chuvas de
fevereiro. Em fevereiro as comportas da Rua General Garzon, no Jardim Botânico, não foram operadas
corretamente, fator que agravou os alagamentos na região. Em abril o ajudante de obras Wagner Pereira
morreu afogado no Jardim Maravilha, em Guaratiba.
Além das estações de monitoramento fora de operação, o Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro (TCM-RJ) no âmbito da Auditoria Operacional das Políticas Públicas de Meio Ambiente (PA
40/100.336/2018), apontou que a Rio-Águas não realizava o processamento do grande volume de dados
produzidos pelas estações pela falta de proﬁssionais da área de Hidrologia e Hidrometria com
capacitação para realização do tratamento estatístico adequado e a elaboração e validação dos modelos
hidrológicos.
Por ﬁm, a mesma auditoria apontou ainda a deﬁciência na transparência em razão da não divulgação dos
dados em sítio oﬁcial da entidade ou por qualquer outro mecanismo de publicidade. Fato que
impossibilita o acesso dos cidadãos ao relatório síntese do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
(PDMAP) e aos dados das estações de medição e monitoramento dos corpos hídricos. Novamente, a falta
de transparência nas informações impede a interação entre poder público e instituições acadêmicas e
desperdiça as possíveis contribuições dos centros de pesquisa da cidade.
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6.1.2.2 - Monitoramento dos Morros e Encostas

O monitoramento dos morros e encostas é um instrumento importante para a prevenção de desastres
geológicos, especialmente os relacionados aos movimentos gravitacionais, e também de desastres
hidrológicos provocados pelo assoreamento decorrente de processos erosivos. Na cidade do Rio de
Janeiro este monitoramento ainda é feito exclusivamente por vistorias da Fundação Instituto de
Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio).
Entre janeiro de 2009 e o dia 9 de abril de 2019 a Geo-Rio elaborou 7.635 laudos de vistoria em diversos
imóveis na cidade. Esse inventário é, sem dúvidas, um importante instrumento no monitoramento dos
morros e encostas da cidade.
Tabela 30 - Quantidade de Vistorias Geotécnicas realizadas por ano (Geo-Rio)
Ano

Número de Vistorias Realizadas

2009

915

2010

1.808

2011

944

2012

584

2013

947

2014

542

2015

410

2016

508

2017

294

2018

449

2019 (Até 09/04)

234
Fonte: Laudos de Vistoria Geo-Rio
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A elaboração dos laudos de vistoria, via de regra, é uma atividade que precisa ser provocada seja por
denúncia, seja por pedido do proprietário, seja por uma ocorrência geotécnica. Isto faz com que se trate
de um instrumento de tendência reativa (e não preventiva) com enfoque maior sobre as áreas
estruturadas da cidade, uma vez que essas tendem a ter maior pressão de ﬁscalização e maior acesso à
informação. As vistorias exigem deslocamento a campo e são extremamente intensivas no uso de
recursos humanos, por essa razão, conﬁguram-se muito mais como instrumentos de ﬁscalização do que
como instrumentos de monitoramento.
A utilização de instrumentos fotométricos de alta resolução (como scanners tridimensionais), de
instrumentos de medição local dos fenômenos associados aos movimentos de massas (como
inclinômetros, extensômetros e piezômetros) e de instrumentos de monitoramento em tempo real de
encostas (como estações totais robotizadas e geofones), não foi identiﬁcada pelos trabalhos desta
Comissão. Esses instrumentos poderiam ajudar a prevenir e mitigar desastres.
Além disso, o emprego de instrumentos de medição para o monitoramento de morros e encostas
representaria outra camada de informações, capaz de aprimorar a capacidade preditiva do
monitoramento geotécnico da cidade. De mesmo modo esta Comissão não identiﬁcou a existência de
qualquer esforço no sentido de planejar a implantação desses sistemas.
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6.2 - A gestão de crises para mitigação dos desastres

Com base nos planejamentos realizados, a gestão de crises tem por objetivo organizar as atividades dos
órgãos municipais durante as emergências para mitigar os impactos dos desastres aos quais a cidade
está sujeita. A ausência de um planejamento adequado resultará, inevitavelmente, em uma gestão
precária das crises, no entanto a simples existência do planejamento, ainda que adequado, não é
suﬁciente para que a gestão de crises seja efetiva.
Durante a gestão de crises a capacidade dos órgãos agirem de forma integrada é fundamental para a
mitigação dos efeitos dos desastres. Para isso é importante que a cadeia de comando seja clara e o papel
de cada órgão esteja bem deﬁnido para cada etapa e setor das atividades. Ademais, é fundamental que
os sistemas de prevenção e alerta implantados funcionem corretamente.
Nesse sentido o papel do Centro de Operações e Resiliência (COR) é central para o sucesso da gestão de
crises. É do COR a responsabilidade pelo monitoramento da cidade em conjunto com diversos sistemas
(Alerta Rio, Alerta e Alarme Comunitário etc.) e secretarias, pelo acionamento dos diferentes estágios
operacionais (Pré-Atenção, Atenção e Crise) e pela deﬁnição dos protocolos de atuação da cidade antes,
na iminência e durante as crises, sendo esta última responsabilidade compartilhada com a Subsecretaria
de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC).
A Defesa Civil, por sua vez, é responsável pelo planejamento e implementação da política de gestão de
crises na cidade e a deﬁnição das ações nos momentos de crise, quando deve assumir a coordenação das
atividades em conjunto com o Centro de Operações e Resiliência (COR).
No entanto o que se vem observando é o sucessivo desmonte dessas estruturas. Desde o início da atual
gestão municipal a cheﬁa do Centro de Operações passou por 6 modiﬁcações, algumas das quais
signiﬁcaram a reorientação das prioridades do órgão, que passou a atuar também para o monitoramento
da ordem pública da cidade, atribuição que sequer é de competência municipal. No caso da Defesa Civil o
que se observa é uma cheﬁa que desconhece as atribuições e os planejamentos do órgão pelo qual é
responsável.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece esse documento? Foi
sua secretaria que fez? Plano de Ações Integradas.
[...]

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. (Notas Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res.
1450/2019, em 12/09/2019)

Duas iniciativas, entretanto, merecem destaque e uma análise mais aprofundada de sua execução.
Estamos falando da ativação dos diferentes Estágios Operacionais da Cidade e do Sistema de Alerta e
Alarme Comunitário para Chuvas Fortes. Ambos desempenham papéis importantes na gestão de crises.
O primeiro, de responsabilidade do Centro de Operações (COR), tem por objetivo orientar o conjunto dos
órgãos municipais e a população da cidade sobre a iminência e o acontecimento de eventos extremos. Já
o segundo, de responsabilidade da Defesa Civil (SUBPDEC), tem o objetivo de proteger a população mais
vulnerável e mais sujeita a riscos.
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6.2.1 - Estágios Operacionais da Cidade (COR)

A política de Estágios Operacionais da Cidade tem por objetivo monitorar a ocorrência de eventos
signiﬁcativos para a dinâmica urbana e orientar tanto a atuação de órgãos municipais quanto os
cidadãos. Segundo o Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas a cidade hoje
conta com três estágios operacionais distintos (normalidade, atenção e crise) além de um estágio ‘não
oﬁcial’ de “pré-atenção”.
Durante a normalidade, a dinâmica urbana deve seguir as operações de rotina.
Durante o estágio de pré-atenção, a dinâmica operacional mantém a rotina, no entanto os gestores são
constantemente atualizados sobre a possibilidade de acionamento do estágio de atenção e da
necessidade de deslocamento ao COR.
Com o acionamento do estágio de atenção, a priorização das ocorrências passa a ser feita pela Cheﬁa do
COR em conjunto com representantes de órgãos municipais e os gestores devem se deslocar para estar
presentes no Centro de Operações.
Por ﬁm, o acionamento do estágio de crise implica no deslocamento das decisões executivas dos órgãos
ao Centro de Operações. As prioridades passam a ser deﬁnidas pelos secretários municipais e pelo
gabinete do Prefeito em conjunto com a cheﬁa do COR (Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes
e/ou Prolongadas, pp. 6-8).
Os critérios para o acionamento dos estágios, entretanto, são objeto de imensa confusão. Esses estágios
tiveram sua origem no Sistema Alerta Rio que tem por objetivo monitorar as condições meteorológicas
da cidade e avaliar a probabilidade de ocorrência de deslizamentos. Os critérios estabelecidos pelo
Sistema Alerta Rio para cada um dos estágios operacionais são objetivos e podem ser sintetizados de
acordo com a tabela abaixo.
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Tabela 31 - Estágios Operacionais do Sistema Alerta Rio
Estágio

Descrição

Acionamento
por Previsão

Acionamento por Observação

Normalidade

Ausência de chuva ou chuva fraca e
ocasionalmente moderada, com
pouca a nenhuma probabilidade de
intensiﬁcação para as próximas 3h

Ausência de chuva
ou precipitação
com intensidade
de até 5mm/h

-

Pré Atenção
(Interno)

Chuva moderada, com possibilidade
de continuidade e/ou intensiﬁcação
nas próximas 3h.

Previsão:
Precipitação com
intensidade de 5 a
20mm/h

Registro em uma ou mais
estações:
5 a 15mm / 15min
10 a 20mm / 30min
15 a 25mm / 1h

Atenção

Chuva moderada ocasionalmente
forte/muito forte, com possibilidade
de continuidade e/ou intensiﬁcação
nas próximas 3h

Previsão:
Precipitação para
as próximas 3h
com intensidade
entre 20 e
55mm/h

Registro em uma ou mais
estações:
>15mm / 15min
> 20mm / 30min
> 25mm / 1h
ou
Ocorrência de um ou mais
deslizamentos na cidade

Crise

Chuva forte, ocasionalmente muito
forte, com possibilidade de
continuidade e/ou intensiﬁcação nas
próximas 2 horas.

Previsão:
Precipitação para
as próximas 3h
com intensidade
maior que
55mm/h

Registro em duas ou mais
estações:
>40mm / 30min
>55mm / 1h

-

Registro nas últimas 2h de
precipitação contínua, com
intensidade acima de 55mm/h
em duas ou mais estações e alta
probabilidade de continuidade ou
intensiﬁcação para as próximas 2
horas

Condições
Extremas
(Interno)

Chuva muito forte registrada nas
últimas 2 horas, com alta
possibilidade de continuidade e/ou
intensiﬁcação nas próximas 2 horas.

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019, Anexo 4 - Estágios Operacionais do Sistema Alerta Rio
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Com a criação do Centro de Operações, em 2010, a dinâmica de gestão dos estágios operacionais da
cidade passou a incorporar outros tipos de ocorrência, a partir do preenchimento de uma matriz de
classiﬁcação de incidentes e de um sistema de pontuação. Nesta nova dinâmica, o estágio de crise já foi
acionado, por exemplo, em função de ocorrências relacionadas a desabamento de edifícios, atentado à
escola, grandes manifestações, acidentes de veículos, greve de caminhoneiros etc.
Uma vez que as chuvas intensas deixam de ser a única situação considerada na matriz de classiﬁcação
de incidentes, há uma perda relativa de peso deste critério na deﬁnição dos estágios operacionais. A
matriz leva em consideração os seguintes fatores:
1.

Critérios Básicos: local do incidente, horário do incidente, horário crítico para atendimento do

COR, dias de semana críticos, população impactada, número de fatalidades e número de feridos
2.

Critérios Complexos: exposição na mídia, risco político ou de imagem, tempo esperado de

resolução no local, potencial de agravamento, potencial de fatalidades.
3.

Impacto Operacional (Avaliado pela liderança do COR)

249

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
No entanto o Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes e/ou Prolongadas aponta outros critérios
para o acionamento dos estágios operacionais da cidade. Segundo o documento o acionamento deve se
dar conforme a tabela abaixo.
Tabela 32 - Estágios Operacionais COR
Estágio

Critérios para Acionamento

Normalidade

Situação em que não há chuva ou previsão de chuva
fraca a moderada nas próximas horas

Atenção

Previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte /
muito forte nas próximas horas, podendo causar
alagamentos e deslizamentos isolados
Registros nos pluviômetros de chuva moderada a forte
na última hora.
Previsão de chuva forte, ocasionalmente muito forte
nas próximas horas, podendo causar múltiplos
alagamentos e deslizamentos em diversas regiões da
cidade.

Crise

Registros nos pluviômetros de chuva forte a muito
forte na última hora.
Fonte: Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes

Como se pode observar os critérios presentes no Plano de Ações Integradas são extremamente
similares aos critérios de estágios operacionais do Sistema Alerta Rio. Por sua vez a prática do Centro de
Operações tem sido a da utilização da Matriz de Classiﬁcação de Incidentes, que considera outros fatores
e pesos para a determinação do estágio operacional da cidade.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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
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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 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 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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 10ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em

06/06/2019)

O que se observa, portanto, é que há um elevado grau de confusão institucional a respeito dos
instrumentos utilizados para acionamento dos estágios operacionais. O Plano de Ações Integradas diz
uma coisa, a prática do Centro de Operações é outra e o resultado é o atraso na emissão de alertas à
sociedade quanto a criticidade dos eventos chuvosos, como se pôde observar nos dias 6 de fevereiro e 8
de abril, nos quais o acionamento dos estágios de atenção e crise se deu muito depois dos critérios
instituídos pelo Sistema Alerta Rio terem sido atingidos.
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Tabela 33 - Número de Estações Pluviométricas atendendo aos critérios de acionamento dos estágios de
Pré-Atenção, Atenção e Crise em 06 de fevereiro de 2019;
DATA-HORA

06/02/2019 19:00
06/02/2019 19:15
06/02/2019 19:30
06/02/2019 19:45
06/02/2019 20:00
06/02/2019 20:15
06/02/2019 20:30
06/02/2019 20:45
06/02/2019 21:00
06/02/2019 21:15
06/02/2019 21:30
06/02/2019 21:45
06/02/2019 22:00
06/02/2019 22:15
06/02/2019 22:30
06/02/2019 22:45
06/02/2019 23:00
06/02/2019 23:15
06/02/2019 23:30
06/02/2019 23:45

PA1
0
0
0
1
3
5
11
13
15
9
7
10
8
7
3
5
3
1
3
4

PA2
0
0
0
0
2
4
9
11
20
12
8
11
9
8
6
5
4
0
1
4

PA3
0
0
0
0
1
3
7
11
17
20
19
16
12
13
9
8
7
6
5
4

AT1
0
0
0
0
1
2
1
3
6
2
3
6
6
3
0
0
0
0
0
0

AT2
0
0
0
0
0
1
2
2
7
7
4
5
6
6
3
0
0
0
0
0

AT3
0
0
0
0
0
1
2
2
5
10
11
10
10
7
7
6
5
0
0
0

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema Alerta Rio
Legenda:

PA1 - Pré-Atenção 1 - Número de Estações com registro superior a 5mm/15min
PA2 - Pré-Atenção 2 - Número de Estações com registro superior a 10mm/30min
PA3 - Pré-Atenção 3 - Número de Estações com registro superior a 15mm/1h
AT1 - Atenção 1 - Número de Estações com registro superior a 15mm/15min
AT2 - Atenção 2 - Número de Estações com registro superior a 20mm/30min
AT3 - Atenção 3 - Número de Estações com registro superior a 25mm/1h
CR1 - Crise 1 - Número de Estações com registro superior a 40mm/30m
CR2 - Crise 2 - Número de Estações com registro superior a 55mm/1h
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CR1
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
2
6
6
5
5
2
0
0
0
0

CR2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
2
5
3
0
0
0
0
0
0

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
A partir da tabela pode se constatar que, no dia 6 de fevereiro, o acionamento do estágio de pré-atenção
por observação deveria ter sido feito, no mínimo, às 19h45. O estágio de atenção deveria ter sido
acionado por observação, no mínimo, às 20h00. E o estágio de crise deveria ter sido acionado, também
por observação, no mínimo, às 20h45.
No entanto, os critérios de acionamento do estágio de atenção e do estágio de crise se deram de forma
bastante diferente no dia 6 de fevereiro. Segundo os relatórios de atualização do sistema Alerta Rio, a
cidade entrou em estágio de atenção apenas às 20h30, quando já deveria se encontrar em estágio de
crise. A cidade só entrou em estágio de crise às 22h15, 1h30 após o horário simulado pelos dados do
sistema Alerta Rio.
Ao veriﬁcar os horários compilados pelo cruzamento dos dados, constata-se que às 19h45 do dia 6 de
fevereiro a estação pluviométrica de Santa Cruz já registrava índice de 7.2mm em 15 minutos, o que
ensejaria a entrada em estágio de pré-atenção.
Às 20h00 do dia 6 de fevereiro a estação pluviométrica de Guaratiba já registrava índice de 15.8mm em
15 minutos, o que ensejaria a entrada em estágio de atenção.
Às 20h45 do dia 6 de fevereiro as estações pluviométricas de Guaratiba e da Grota Funda registravam
índices de 70.4mm e 55.2mm em 1 hora, o que ensejaria a entrada em estágio de crise.
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Tabela 34 - Registros Pluviométricos - 06/02/2019 às 19h45
DATA-HORA

06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45
06/02/2019 19:45

ESTAÇÃO

HBV

15M

SANTA CRUZ

HBV

7.2

ALTO DA BOA VISTA
ANCHIETA
AV BRASIL MENDANHA
BANGU
BARRINHA
CAMPO GRANDE
CIDADE DE DEUS
COPACABANA
GRANDE MEIER
GRAJAÚ
GRAJAÚ-JPA
GROTA FUNDA
GUARATIBA
ILHA
IRAJÁ
JARDIM BOTÂNICO
LARANJEIRAS
MADUREIRA
MUDA
PENHA
PIEDADE
RECREIO
RIOCENTRO
ROCINHA

HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV

SANTA TERESA
SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
SEPETIBA
TANQUE
TIJUCA
URCA
VIDIGAL

HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
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1H

4H

24H

8.4

9.2

9.2

0.2
0
0
0.2
0.6
0
0
0
0
0.4
0.2
1.4
0.8
0.2
0
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0
0.8

1
0.6
0.4
0.4
3.8
0.4
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
7.8
2.4
0.2
0.2
0.6
0.4
0.6
0.6
0.2
0.6
1.2
0.4
2.6

0.2
0
0.2
4.8
0.2
0.2
0.2
0.4

0.6
0.2
0.2
6.6
0.2
0.4
0.2
2.2

1
0.6
0.8
0.4
7.8
3.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
9.8
3.6
0.2
0.2
0.6
0.4
0.6
0.6
0.2
0.6
1.2
0.4
8
0.6
0.2
0.2
7.8
0.2
0.6
0.2
2.2

96H

1
0.8
0.8
0.4
7.8
3.2
0.2
0.2
0.4
1.6
2.4
9.8
3.6
0.2
0.2
0.6
0.4
2.2
4
0.2
1.8
1.2
0.4
8

130
77.2
88.6
98.4
175
85
96
97.4
49.4
55.6
68.8
162.2
239.8
81.2
65.2
125.8
38.6
63.6
51
53.4
56
134.4
104
42

0.6
0.2
0.2
7.8
0.8
0.6
0.2
2.2

58.4
36.6
25.6
189.8
93.4
60
59.4
114
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Tabela 35 - Registros Pluviométricos - 06/02/2019 às 20h00
DATA-HORA

ESTAÇÃO

HBV

15M

GUARATIBA

HBV

15.8

2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00

ALTO DA BOA VISTA
ANCHIETA
AV BRASIL MENDANHA
BANGU
BARRINHA
CAMPO GRANDE
CIDADE DE DEUS
COPACABANA
GRANDE MEIER
GRAJAÚ
GRAJAÚ-JPA
GROTA FUNDA

2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00
2019-02-06 20:00:00

ILHA
IRAJÁ
JARDIM BOT NICO
LARANJEIRAS
MADUREIRA
MUDA
PENHA
PIEDADE
RECREIO
RIOCENTRO
ROCINHA
SANTA CRUZ
SANTA TERESA
SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
SEPETIBA
TANQUE
TIJUCA
URCA
VIDIGAL

2019-02-06 20:00:00

HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
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0.2
0
4
1.4
0.2
7.6
0
0
0
0
0
1

0
0
0.2
0.2
0
0
0
0
0.2
0.2
0
6.2
0.2
0.2
0
4.2
0
0
0
0.2

1H

4H

24H

19.4

19.4

1
0.4
4.2
1.6
3.4
7.8
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
6.4

1.2
0.6
4.8
1.8
8
10.8
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
10.8

0.2
0.2
0.6
0.6
0.6
0.6
0.2
0.4
0.8
0.6
1.8
14.2
0.8
0.4
0.2
10.4
0.2
0.4
0.2
2.2

0.2
0.2
0.8
0.6
0.6
0.6
0.2
0.6
1.4
0.6
8
15.4
0.8
0.4
0.2
12
0.2
0.6
0.2
2.4

17.8

1.2
0.8
4.8
1.8
8
10.8
0.2
0.2
0.2
1
2
10.8

0.2
0.2
0.8
0.6
2.2
1.6
0.2
1.6
1.4
0.6
8
15.4
0.8
0.4
0.2
12
0.8
0.6
0.2
2.4

96H

130.2
77.2
92.6
99.8
175.2
92.6
96
97.4
49.4
55.6
68.8
163.2

255.6

81.2
65.2
126
38.8
63.6
51
53.4
56
134.6
104.2
42
159.2
58.6
36.8
25.6
194
93.4
60
59.4
114.2
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Tabela 36 - Registros Pluviométricos - 06/02/2019 às 20h45
DATA-HORA

ESTAÇÃO

HBV

15M

GROTA FUNDA
GUARATIBA

HBV
HBV

21.2
10.6

2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00

ALTO DA BOA VISTA
ANCHIETA
AV BRASIL MENDANHA
BANGU
BARRINHA
CAMPO GRANDE
CIDADE DE DEUS
COPACABANA
GRANDE MEIER
GRAJAÚ
GRAJAÚ-JPA

2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00

ILHA
IRAJÁ
JARDIM BOTÂNICO
LARANJEIRAS
MADUREIRA
MUDA
PENHA
PIEDADE
RECREIO
RIOCENTRO
ROCINHA
SANTA CRUZ
SANTA TERESA
SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
SEPETIBA
TANQUE
TIJUCA
URCA
VIDIGAL

2019-02-06 20:45:00
2019-02-06 20:45:00

HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
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1H

4H

24H

65
74

65
74

16.6
3.6
4.4
4.8
16
1.6
4.2
0.4
4.4
7.4
5.6

19.2
13.6
18.8
23.6
17.2
20
17.6
0.4
6.8
7.6
10

20.2
14.2
19.6
24
25
23.2
17.8
0.6
7
8.2
10.4

6.4
3.4
1.2
1
8.2
7
8.6
2.6
5.6
3.4
3.4
1.6
3.6
8.8
1.4
0.4
2.2
7.8
0.6
0.6

6.4
8.6
1.4
1.2
15.4
7
9.4
8
21.2
18.6
3.8
11.6
4.2
9
1.4
8.2
14.6
8
0.6
1

6.6
8.8
2
1.6
16
7.6
9.6
8.6
22.4
19
11.8
20.8
4.8
9.2
1.6
16
14.8
8.6
0.8
3.2

55.2
70.4

96H

30M

217.4
310.2

37.8
25.6

20.2
14.4
19.6
24
25
23.2
17.8
0.6
7
8.2
11.8

149.2
90.8
107.4
122
192.2
105
113.6
97.8
56.2
63.2
78.8

6.6
8.8
2
1.6
16.8
7.6
9.6
8.6
22.4
19
11.8
20.8
4.8
9.2
1.6
16
15.2
8.6
0.8
3.2

87.6
73.8
127.2
39.8
79
58
62.8
64
155.6
122.6
45.8
164.6
62.6
45.6
27
198
108
68
60
115

19
11.4
9.8
10.2
16.8
5.6
17.4
0.4
6.6
7.6
9.8
6.4
8.4
1.2
1
15.4
7
9.4
8
12.8
16.4
3.6
2.8
4
8.8
1.4
1.8
14.4
8
0.6
0.8
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Tabela 37 - Número de Estações Pluviométricas atendendo aos critérios de acionamento dos estágios de
Pré-Atenção, Atenção e Crise em 08 de abril de 2019;
DATA-HORA

2019-04-08 16:00:00
2019-04-08 16:15:00
2019-04-08 16:30:00
2019-04-08 16:45:00
2019-04-08 17:00:00
2019-04-08 17:15:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:45:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:15:00
2019-04-08 18:30:00
2019-04-08 18:45:00
2019-04-08 19:00:00
2019-04-08 19:15:00
2019-04-08 19:30:00
2019-04-08 19:45:00
2019-04-08 20:00:00
2019-04-08 20:15:00
2019-04-08 20:30:00
2019-04-08 20:45:00
2019-04-08 21:00:00
2019-04-08 21:15:00
2019-04-08 21:30:00
2019-04-08 21:45:00
2019-04-08 22:00:00
2019-04-08 22:15:00
2019-04-08 22:30:00
2019-04-08 22:45:00
2019-04-08 23:00:00
2019-04-08 23:15:00
2019-04-08 23:30:00
2019-04-08 23:45:00

PA1

PA2

PA3

2
2

2
3

0
3

0
0
0
0
0
0

2
4
6
8
11
10
9
10
11
11
9
9
7
7
11
13
12
12
8
5
4
1
2
2

0
0
0
0
0
0

3
3
3
8
12
12
11
12
9
12
10
9
9
7
8
12
13
12
9
7
3
3
2
2

0
0
0
0
0
0

4
5
5
7
10
14
13
13
12
12
12
12
11
12
10
12
13
17
15
13
10
9
4
3

AT1

AT2

AT3

1
2
3

1
1
2

1
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

5
4
4
2
2
3
3
1
2
3
3
1
4
3
0
1
1
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
8
8
6
5
4
6
5
4
5
4
7
5
6
3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
10
12
12
10
8
8
8
9
6
5
10
10
8
8
7
5
2
2
2

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema Alerta Rio
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CR1

CR2

2
2
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
2

0
2
1
1
0
2
2
1
1
2
2
1
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
0
0
1
0
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A partir da tabela pode se constatar que, no dia 8 de abril, o acionamento do estágio de pré-atenção por
observação deveria ter sido feito, no mínimo às 17h30. O estágio de atenção deveria ter sido acionado
por observação, no mínimo às 18h00. Já o estágio de crise deveria ter sido acionado, também por
observação, no mínimo às 18h45.
No entanto o critério de acionamento dos estágios de atenção e crise se deu de forma bastante diferente
no dia 8 de abril. Segundo os relatórios de atualização do sistema Alerta Rio a cidade entrou em estágio
de atenção às 18h35, 10 minutos antes do horário simulado para a entrada em estágio de crise, que por
sua vez se deu às 20h55, 2h10 após o horário simulado pelos dados do sistema Alerta Rio.
Ao veriﬁcar os horários compilados pelo cruzamento dos dados constata-se que às 18h30 do dia 8 de
abril as estações pluviométricas de Alto da Boa Vista e do Vidigal já registravam respectivamente índices
de 14.2mm e 6mm em 15 minutos, o que ensejaria a entrada em estágio de pré-atenção.
Às 18h00 do dia 8 de abril a estação pluviométrica do Alto da Boa Vista já registrava índice de 26.6mm
em 1 hora, bem como a estação Jardim Botânico registrava índice de 19.6mm em 15 minutos, o que
ensejaria a entrada em estágio de atenção.
Por ﬁm, às 18h45 do dia 8 de abril as estações pluviométricas de Copacabana e do Jardim Botânico
registravam respectivamente índices de 57.8mm e 85.2mm em 1 hora, o que ensejaria a entrada em
estágio de crise.
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Tabela 38 - Registro das Estações Pluviométricas - 08/04/2019 às 17h30
DATA-HORA

2019-04-08 17:30:00

2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:30:00

ESTAÇÃO

15M

ANCHIETA
AV-BRASIL MENDANHA
BANGU
BARRINHA
CAMPO GRANDE
CIDADE DE DEUS
COPACABANA
GRANDE MÉIER
GRAJAÚ
GROTA FUNDA
GUARATIBA
ILHA
IRAJÁ
JARDIM BOTÂNICO
LARANJEIRAS
MADUREIRA
MUDA
PENHA
PIEDADE
RECREIO
RIOCENTRO
ROCINHA
SANTA CRUZ
SANTA TERESA
SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
SEPETIBA
TANQUE
TIJUCA
URCA

0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0.2
5
4.6
0
0
0
0
0
0
0

ALTO DA BOA VISTA

VIDIGAL
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1H

4H

24H

96H

0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.8
1
0
0
0
0.6
0
3.8
0.6
6.8
5.4
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.8
1
0
0
0
0.6
0
3.8
0.6
6.8
5.4
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.8
1
0
0
0
0.6
0
3.8
0.6
6.8
5.4
0
0
0
0
0
0
0

14.2

14.6

14.6

6

10.8

10.8

0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3.8
0.6
6.8
5.4
0
0
0
0
0
0
0

14.6

10.8

14.6

10.8
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Tabela 39 - Registro das Estações Pluviométricas - 08/04/2019 às 18h00
DATA-HORA

ESTACAO

15M

30M

2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00

ANCHIETA
AV-BRASIL MENDANHA
BANGU
BARRINHA
CAMPO GRANDE
CIDADE DE DEUS
COPACABANA
GRANDE MÉIER
GRAJAÚ
GROTA FUNDA
GUARATIBA
ILHA
IRAJÁ

0
0
0
0
0
0.6
2.4
0
0.2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2.2
5.8
0
0.2
0
0
0
0

2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00

LARANJEIRAS
MADUREIRA
MUDA
PENHA
PIEDADE
RECREIO
RIOCENTRO
ROCINHA
SANTA CRUZ
SANTA TERESA
SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
SEPETIBA
TANQUE
TIJUCA
URCA
VIDIGAL

2019-04-08 18:00:00

2019-04-08 18:00:00

ALTO DA BOA VISTA

8.8

JARDIM BOTÂNICO

19.6

0
0
0
0
0
0
1.8
1.4
0.6
0
0
0
0.2
0
0
2.4
2.4
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1H

4H

24H

96H

0
0
0
0.2
0
2.2
5.8
0
0.2
0
0
1.8
1.8

0
0
0
0.2
0
2.2
5.8
0
0.2
0
0
1.8
1.8

0
0
0
0.2
0
2.2
5.8
0
0.2
0
0
1.8
1.8

12

26.6

26.6

20.6

21.6

21.6

0
0
0
0
0
0
3.4
13
4.4
0
0
0
0.6
0
0
5
9.8

0
0
0
0.2
0
2.2
5.8
0
0.2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3.2
4
19.8
9.6
0
0
0
0.6
0
0
5
20.6

0
0
0
0.6
0
3.8
4
19.8
9.8
0
0
0
0.6
0
0
5
20.6

26.6

21.6

0
0
0
0.6
0
3.8
4
19.8
9.8
0
0
0
0.6
0
0
5
20.6

26.6

21.6

0
0
0
0.6
0
3.8
4
19.8
9.8
0
0
0
0.6
0
0
5
20.6
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Tabela 40 - Registro das Estações Pluviométricas - 08/04/2019 às 18h45
DATA-HORA

ESTACAO

15M

30M

COPACABANA

16.2

38.2

2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00

ALTO DA BOA VISTA
ANCHIETA
AV-BRASIL MENDANHA
BANGU
BARRINHA
CAMPO GRANDE
CIDADE DE DEUS

2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00

GRANDE MÉIER
GRAJAÚ
GROTA FUNDA
GUARATIBA
ILHA
IRAJÁ

2019-04-08 18:00:00

2019-04-08 18:00:00

2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:00:00

3.4
10.2
0.2
0
4.8
0
15.6
0.2
14.8
0
0
0
0

JARDIM BOTÂNICO

21.6

LARANJEIRAS
MADUREIRA
MUDA
PENHA
PIEDADE
RECREIO
RIOCENTRO
ROCINHA
SANTA CRUZ
SANTA TERESA
SÃO CRISTÓVÃO
SAÚDE
SEPETIBA
TANQUE
TIJUCA
URCA
VIDIGAL

2.8
2.2
23.8
0
0.8
0
0
0.6
0
0
2
0.2
0
0.2
17.4
6.6
0
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1H

4H

24H

96H

61.2

61.2

61.2

4.4
15
1
0
5.8
0
22.2

13.6
15
1.8
0
6.4
0
22.8

31.4
15
1.8
0
6.6
0
24.4

2.6
20
0
0.2
0
0

2.6
20.4
0
0.2
0
0

2.6
20.4
0
0.2
1.8
1.8

2.6
20.4
0
0.2
1.8
1.8

2.6
20.4
0
0.2
1.8
1.8

6.8
2.8
32.2
0
0.8
0
0
0.8
0.2
0
2
0.2
0
0.2
21.2
24
0.8

6.8
2.8
32.2
0
1
0.2
10.8
5.8
1.2
0
2
0.2
0.4
0.2
21.2
26.4
9

6.8
2.8
32.2
0.6
1
4
13
24.2
10.4
0
2
0.2
0.8
0.2
21.2
29
27.2

6.8
2.8
32.2
0.6
1
4
13
24.2
10.4
0
2
0.2
0.8
0.2
21.2
29
27.2

6.8
2.8
32.2
0.6
1
4
13
24.2
10.4
0
2
0.2
0.8
0.2
21.2
29
27.2

39.8

57.8

85.2

87.2

31.4
15
1.8
0
6.6
0
24.4

87.2

31.4
15
1.8
0
6.6
0
24.4

87.2
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Além de prejudicar o atendimento às ocorrências e a coordenação integrada dos órgãos, o atraso no
acionamento dos estágios operacionais implica na falta de informações que orientem o cidadão a buscar
um local seguro, evitar o deslocamento, entre outros medidas preventivas. O acionamento dos estágios
de atenção e crise provoca uma mudança no comportamento do cidadão, que passa a estar mais atento
aos fenômenos climáticos e aos riscos existentes a partir da indicação do poder público.
Os problemas relatados durante as chuvas de 6 de fevereiro provocaram a Secretaria Municipal da Casa
Civil (CVL) a editar a Resolução CVL n° 145, de 11 de março de 2019, que instituiu grupo de trabalho para
revisar os estágios operacionais da cidade, sob a presidência do Centro de Operações (COR) e com a
participação da Geo-Rio, da Defesa Civil, da CET-Rio e da Guarda Municipal.
A revisão dos estágios operacionais criou três novos estágios (pré-observação, observação e alerta) e
oﬁcializou o estágio de pré-atenção. Trata-se de uma importante iniciativa que deverá ser colocada à
prova no próximo verão.
Há de se avaliar ainda a eventual necessidade de regionalização dos alertas. Os eventos chuvosos
possuem características locais e podem variar signiﬁcativamente entre as regiões da cidade. Nos
eventos do dia 6 de fevereiro e 8 de abril ainda que tenha se observado precipitação signiﬁcativa em toda
a cidade, determinadas regiões apresentaram condições pluviométricas muito mais intensas do que
outras.
Se em função de chuvas intensas localizadas o acionamento de estágios de atenção, alerta ou crise para
o conjunto da cidade pode representar uma medida descabida, é igualmente descabido que a sociedade
não seja devidamente informada das condições especíﬁcas de cada região da cidade. A adoção desta
prática pode evitar que deslocamentos sejam iniciados e pessoas sejam colocadas em situações de risco
pela simples falta de informação.
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6.2.2 - Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (Defesa Civil)

Situado no entorno do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia, o Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário é um sistema completo de defesa civil que envolve: (i) uma rede de monitoramento
pluviométrico ligada a um sistema de sirenes; (ii) rotas de fuga para pontos de apoio; e (iii) a capacitação
dos moradores de áreas de risco geológico (locais suscetíveis a movimentos de massa). As 83 estações
pluviométricas do sistema são mantidas pela Geo-Rio e operadas pela Defesa Civil.
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6.2.2.1 - Rede de Monitoramento do Sistema de Alerta e Alarme, Alertas Móveis (SMS) e Alarme Sonoro
(Sirenes)

A rede de monitoramento do Sistema de Alerta Comunitário é composta exclusivamente por estações
pluviométricas. Cada conjunto de sirenes, por sua vez, é parametrizada por uma estação pluviométrica
diferente.
O critério de acionamento das sirenes de alarme, entretanto, é único para todo o sistema, a despeito das
condições extremamente diferentes para cada comunidade atendida (no que diz respeito à geotecnia, à
geologia e ao modo de uso e ocupação do solo). O critério de acionamento das sirenes foi estabelecido
com base em uma metodologia que permanece desconhecida a esta Comissão. Segundo a Geo-Rio, tal
metodologia tomou por base “os estudos de correlação Chuva x Escorregamento” (Resposta ao Ofício
CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Anexo 11, p. 2). Os critérios de acionamento seguem a tabela abaixo.
Tabela 41 - Critérios de Acionamento das Sirenes do Sistema de Alerta e Alarme (A2C2)
Parâmetro

Acionamento Condicionado

Acionamento Obrigatório

mm / 1h

Maior ou igual a 40

Maior ou igual a 55

mm / 24h

Maior ou igual a 125

Maior ou igual a 150 e
Maior ou igual a 5mm/h

mm / 96h

Maior ou igual a 200

Maior ou igual a 275 e
Maior ou igual a 5mm/h

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Ademais, o grande número de manutenções já apontados no item 6.1.1.1 (Estações Pluviométricas)
indicam a necessidade de uma revisão global do sistema, de modo a garantir maior robustez operacional
para um sistema que tem, em seu momento de operação mais crítica, a função de preservar vidas.
Por ﬁm a política de alertas móveis é uma interessante iniciativa que ainda precisa de maiores esforços
para obter sucesso. Trata-se do envio de mensagens através de telefonia móvel para pessoas
previamente cadastradas. No entanto o baixo índice de adesão ao sistema prejudica sua eﬁcácia.
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O mecanismo ideal consistiria no envio compulsório de mensagens de texto para aparelhos de telefone
localizados no raio de atuação de antenas de telefonia móvel. A implantação desse tipo de sistema, no
entanto, exige articulação com as operadoras e alteração em instrumentos legais nacionais de forma a
garantir que o envio dessas mensagens possa ser realizado sem custo desde que caracterizada a
situação de emergência.
Ao longo dos trabalhos desta Comissão, entretanto, não foi possível identiﬁcar a existência de esforços
para revisão e aprimoramento destes critérios de acionamento de sirenes de alarme, do mesmo modo
em que não foi possível identiﬁcar a existência de esforços no sentido de aprimorar a rede de
monitoramento do sistema de Alerta Comunitário.
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6.2.2.2 - Pontos de Apoio e Rotas de Fuga

Os pontos de apoio do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário são locais de permanência temporária
durante os eventos chuvosos, para os quais a população das áreas de risco deve se deslocar assim que o
toque de mobilização é acionado. Segundo a Defesa Civil, hoje o sistema conta com 190 pontos de apoio
que atendem a 103 comunidades diferentes.
Os pontos de apoio, por sua vez, não são construções especiﬁcamente projetadas e planejadas para
atender à demanda de chuvas intensas. Em geral são construções que abrigam usos coletivos
(Associações de Moradores, Escolas, Igrejas etc) localizadas em áreas de baixo risco das comunidades.
Não há, em nenhuma comunidade, estrutura de ponto de apoio projetada e construída para operar como
tal.
A partir do relato de moradores das comunidades que possuem o sistema, essa Comissão apurou que,
frequentemente, os pontos de apoio designados pela Defesa Civil encontram-se fechados, deixaram de
ser pontos de apoio ou encontram-se em péssimas condições estruturais. Muitas vezes, sua utilização é
inviável durante chuvas fortes.
Um requerimento de informações elaborado por essa comissão identiﬁcou que a Defesa Civil municipal
não possui um levantamento adequado das informações para cada ponto de apoio. Quando solicitada, a
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) não foi capaz de fornecer informações sobre a
Capacidade de Abrigamento, o Estado de Conservação, o Contato e o Nome dos Responsáveis para cada
ponto de apoio.
A existência do ponto de apoio, por sua vez, é insuﬁciente. As rotas de fuga até os pontos de apoio
devem ser objeto de atenção constante. O que se observa é a inexistência do planejamento das rotas de
fuga a partir de estudos hidrológicos. Muitas vezes pontos de apoio se encontram em rotas de
enxurradas ou em áreas que sofrem com alagamentos. De nada serve um ponto de apoio que se torna
inacessível durante chuvas intensas.
Tal é o absurdo que o próprio Plano de Contingência da Defesa Civil sugere como ‘melhor alternativa’ o
deslocamento para a casa de amigos ou parentes, desde que localizadas em regiões seguras (Plano de
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Contingência da Defesa Civil, p. 9). Ao fazer isso a Defesa Civil se omite no cumprimento de sua missão
institucional e deixa os moradores das áreas de risco a própria sorte.
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6.2.2.3 - Operação e Gestão do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário

Ao longo dos trabalhos desta comissão não foram poucos os relatos recebidos por moradores de áreas
de risco do não acionamento de sirenes ou de equipamentos inoperantes durante as chuvas. Diversos
foram os casos que apontavam para indícios de negligência na operação do sistema. Esta Comissão, ao
longo de seus trabalhos, debruçou-se sobre este assunto e identiﬁcou problemas graves na gestão e
operação do Sistema de Alerta Comunitário.
O caso emblemático ocorreu entre os dias 8 e 9 de abril. Durante a madrugada as irmãs Doralice
Nascimento, de 58 anos e Gerlane Nascimento, de 51 anos, e seu vizinho, Gilson Cezar Cerqueira, de 42
anos foram vítimas de um deslizamento de terra no Morro da Babilônia, localizado no Leme, Zona Sul do
Rio de Janeiro. Durante as chuvas dos dias 8 e 9 de abril as sirenes do Morro da Babilônia não foram
acionadas.
A justiﬁcativa apresentada publicamente pelo Prefeito (e também apresentada a esta Comissão em razão
de questionamento oﬁcial) é que os índices pluviométricos críticos não teriam sido atingidos na estação
pluviométrica de referência, Chapéu Mangueira 1. A prova, enviada pela Defesa-Civil, era uma captura de
tela do sistema Websirene (portal web de acionamento do sistema de alarme), apresentando os índices
pluviométricos entre as 17h45 e as 19h00 do dia 8 de abril de 2019.

268

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
Figura 31 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Figura 32 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Diante da ausência de provas materiais esta Comissão decidiu averiguar a veracidade das informações
prestadas. Esse levantamento teve início com a busca de estação pluviométrica próxima do Sistema
Alerta Rio, cujos dados encontravam-se disponíveis para uma comparação preliminar dos índices
pluviométricos observados. Para tal, adotou-se a estação pluviométrica da Urca, localizada a 500m de
distância da estação pluviométrica Chapéu Mangueira 1.
Figura 33 - Localização do Morro da Babilônia e da Estação Pluviométrica Urca

Fonte: Elaboração Própria sobre mapa de Suscetibilidade a Deslizamentos (Geo-Rio)
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Os dados observados na estação Urca, do sistema Alerta Rio registraram dois momentos de maior
intensidade pluviométrica no período de uma hora. O primeiro, entre 19h00 e 19h30 e o segundo entre
21h45 e 22h00, sendo este segundo pico o provável responsável pelo deslizamento que vitimou 3
pessoas na encosta da Av. Carlos Peixoto.
Figura 34 - Índices Pluviométricos registrados na Estação Urca

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema Alerta Rio
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Tabela 42 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Urca - 08/04/2019
DATA-HORA

15M

1H

24H

96H

2019-04-08 17:00:00
2019-04-08 17:15:00
2019-04-08 17:30:00
2019-04-08 17:45:00
2019-04-08 18:00:00
2019-04-08 18:15:00
2019-04-08 18:30:00
2019-04-08 18:45:00
2019-04-08 19:00:00

0
0
0
2.6
2.4
0
17.4
6.6
10.2
10
4.6
8
9.2
1
2.6
6.2
1.2
0.6
2.6
24
27.4
11.4
3.8
3
6.2
2
1.2
1.6

0
0
0
2.6
5
5
22.4
26.4
34.2

0
0
0
2.6
5
5
22.4
29
39.2
49.2
53.8
61.8
71
72
74.6
80.8
82
82.6
85.2
109.2

0
0
0
2.6
5
5
22.4
29
39.2
49.2
53.8
61.8
71
72
74.6
80.8
82
82.6
85.2
109.2
136.6
148
151.8
154.8
161
163
164.2
165.8

2019-04-08 19:15:00

2019-04-08 19:30:00
2019-04-08 19:45:00
2019-04-08 20:00:00
2019-04-08 20:15:00
2019-04-08 20:30:00
2019-04-08 20:45:00
2019-04-08 21:00:00
2019-04-08 21:15:00
2019-04-08 21:30:00
2019-04-08 21:45:00
2019-04-08 22:00:00
2019-04-08 22:15:00
2019-04-08 22:30:00
2019-04-08 22:45:00
2019-04-08 23:00:00
2019-04-08 23:15:00
2019-04-08 23:30:00
2019-04-08 23:45:00

44.2

31.4
32.8
31.8
22.8
20.8
19
11
10.6
10.6
28.4
54.6
65.4
66.6
45.6
24.4
15
12.4
11

136.6
148
151.8
154.8
161
163
164.2
165.8

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema Alerta Rio
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Tais dados permitem concluir que, fosse parametrizada pela Estação Pluviométrica da Urca, a sirene do

Morro da Babilônia poderia ter sido acionada de forma condicionada às 19h15, bem como às 22h00 e
deveria ter sido acionada de forma obrigatória das 22h15 em diante.

Tabela 43 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Urca - 08/04/2019
DATA-HORA

2019-04-09 0:00:00
2019-04-09 0:15:00
2019-04-09 0:30:00
2019-04-09 0:45:00
2019-04-09 1:00:00
2019-04-09 1:15:00
2019-04-09 1:30:00
2019-04-09 1:45:00
2019-04-09 2:00:00
2019-04-09 2:15:00
2019-04-09 2:30:00
2019-04-09 2:45:00
2019-04-09 3:00:00
2019-04-09 3:15:00
2019-04-09 3:30:00
2019-04-09 3:45:00
2019-04-09 4:00:00
2019-04-09 4:15:00
2019-04-09 4:30:00
2019-04-09 4:45:00
2019-04-09 5:00:00
2019-04-09 5:15:00
2019-04-09 5:30:00
2019-04-09 5:45:00
2019-04-09 6:00:00
2019-04-09 6:15:00
2019-04-09 6:30:00
2019-04-09 6:45:00
2019-04-09 7:00:00

15M

1H

1.6
1.2
1.4
1.6
1
0.8
0.4
0.4
0.2
0.4
0.4
0.6
0.2
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0.6
1.2
1.2
1.2
5.4
5.4
2

6.4
5.6
5.8
5.8
5.2

4.8
3.8
2.6
1.8
1.4
1.4
1.6
1.6
1.4
1
0.4
0.2
0
0
0
0
0.4
1
2.2
3.4
4.2

9
13.2
14
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24H

167.4
168.6
170
171.6
172.6
173.4
173.8
174.2
174.4
174.8
175.2
175.8
176
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.6
177.2
178.4
179.6
180.8
186.2
191.6
193.6

96H

167.4
168.6
170
171.6
172.6
173.4
173.8
174.2
174.4
174.8
175.2
175.8
176
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.2
176.6
177.2
178.4
179.6
180.8
186.2
191.6
193.6
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2019-04-09 7:15:00
2019-04-09 7:30:00
2019-04-09 7:45:00
2019-04-09 8:00:00
2019-04-09 8:15:00
2019-04-09 8:30:00
2019-04-09 8:45:00
2019-04-09 9:00:00
2019-04-09 9:15:00
2019-04-09 9:30:00
2019-04-09 9:45:00
2019-04-09 10:00:00
2019-04-09 10:15:00
2019-04-09 10:30:00
2019-04-09 10:45:00
2019-04-09 11:00:00
2019-04-09 11:15:00
2019-04-09 11:30:00
2019-04-09 11:45:00
2019-04-09 12:00:00

0.8
0.6
1.2
3.4
1.4
1.2
0.2
0
0
0
0
0.2
0
1
3.4
2.8
5
8.2
3.6
1

13.6
8.8

4.6
6
6.6
7.2
6.2

2.8
1.4
0.2
0
0.2
0.2
1.2
4.6

7.2
12.2
19.4
19.6
17.8

194.4
195
196.2
199.6
201
202.2
202.4
202.4
202.4
202.4
202.4
202.6
202.6
203.6
207
209.8
214.8
223
226.6
227.6

194.4
195
196.2
199.6

201
202.2
202.4
202.4
202.4
202.4
202.4
202.6
202.6
203.6
207
209.8
214.8
223
226.6
227.6

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema Alerta Rio

Percebe-se que até às 1h00 do dia 9 de abril o acionamento deveria ter sido obrigatório, seguido de
acionamento condicionado das 1h15 às 6h15, seguido de novo acionamento obrigatório das 6h30 até as
7h30, seguido de acionamento condicionado às 7h45, seguido de acionamento obrigatório das 8h00 às
8h45, seguido de acionamento condicionado das 9h00 às 10h45, seguido de acionamento obrigatório às
11h00.
Diante dessas informações e da precariedade da prova documental apresentada foi feito questionamento
aos técnicos da Defesa Civil em audiência desta CPI, realizada no dia 30 de maio de 2019 sobre a razão do
não acionamento da sirene. A informação prestada reaﬁrmou a justiﬁcativa de que os parâmetros
críticos não haviam sido atingidos, mas complementou aﬁrmando que caso a estação pluviométrica
estivesse fora do ar outra estação próxima seria utilizada para a parametrização da sirene.
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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 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.
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 9ª
Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

Esses achados suscitaram novo requerimento de informações, feito em paralelo à Subsecretaria de
Proteção e Defesa Civil e à Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio).
O requerimento de informação à Defesa Civil solicitou o registro dos índices pluviométricos para a
estação Chapéu Mangueira 1 no período compreendido entre as 0h do dia 8 de abril de 2019 e as 0h do
dia 11 de abril de 2019, bem como a captura de tela do sistema Websirene, mostrando os valores de
leitura pluviométrica para a estação Chapéu Mangueira 1 entre às 17h do dia 8 de abril de 2019 e as 17h
do dia 9 de abril de 2019.
O requerimento de informações à Geo-Rio, por sua vez, solicitou o histórico de leituras do Radar
Meteorológico do Sumaré entre os dias 6 e 10 de abril de 2019, todos os registros das estações
pluviométricas do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para os meses de fevereiro e abril, bem
como o histórico de manutenção de sirenes e estações pluviométricas do sistema de alerta e alarme.
Apenas a solicitação feita à Geo-Rio foi atendida. A resposta apresentada pela Defesa Civil (através do
Ofício n° 107/2019 - OP/SUBPDEC) chegou 118 dias após a entrega da solicitação (prazo portanto muito
superior ao previsto na legislação) e se limitou a aﬁrmar que o requerimento de informações deveria ser
endereçado à Fundação GEO-RIO, pois seria deste órgão a competência de disponibilização dos dados.
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Figura 35 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 076/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Tal delegação, por sua vez, contrasta com a declaração prestada em depoimento à CPI pelo Sr. Sérgio
Gomes Ribeiro da Silva Filho, que aﬁrmou, no dia 30 de maio, ter acesso ao histórico de leituras do
sistema, bem como contrasta com a informação prestada em abril, quando a Defesa Civil enviou uma
captura de tela do sistema Websirene como prova do não atingimento dos índices pluviométricos críticos.
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. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

Os dados entregues pela Fundação Geo-Rio, por sua vez, demonstram uma realidade completamente
diferente da que vinha, até então, sendo apresentada pela Defesa Civil. Segundo as informações enviadas
pela Geo-Rio, a estação pluviométrica Chapéu Mangueira 1 ﬁcou inoperante das 19h00 do dia 8 de abril de
2019 até as 02h15 do dia 9 de abril de 2019. Considerando o intervalo de leitura de 15 minutos, a estação
perdeu, neste dia, 28 registros. Com a perda dos registros o acumulado para o período também foi
zerado.
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Tabela 44 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Chapéu Mangueira 1 (A2C2)
Hora Leitura

15 min

30 min

1h

24h

96h

Mês

09/04/2019 - 5:30:00
09/04/2019 - 5:15:00
09/04/2019 - 5:00:00
09/04/2019 - 4:45:00
09/04/2019 - 4:30:00
09/04/2019 - 4:15:00
09/04/2019 - 4:00:00
09/04/2019 - 3:45:00
09/04/2019 - 3:30:00
09/04/2019 - 3:15:00
09/04/2019 - 3:00:00
09/04/2019 - 2:45:00
09/04/2019 - 2:30:00

1.2
0.6
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0.2
0.6
0.6

1.8
0.6
0.2
0.2
0
0
0
0
0
0.2
0.8
1.2
-

2
0.8
0.2
0.2
0
0
0
0.2
0.8
1.4
-

57.4
56.2
55.6
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.2
54.6

57.4
56.2
55.6
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.2
54.6

57.4
56.2
55.6
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.2
54.6

30
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

43.2
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

43.2
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

43.2
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

09/04/2019 - 2:15:00
08/04/2019 - 19:00:00

08/04/2019 - 18:45:00
08/04/2019 - 18:30:00
08/04/2019 - 18:15:00
08/04/2019 - 18:00:00
08/04/2019 - 17:45:00
08/04/2019 - 17:30:00
08/04/2019 - 17:15:00
08/04/2019 - 17:00:00
08/04/2019 - 16:45:00
08/04/2019 - 16:30:00
08/04/2019 - 16:15:00
08/04/2019 - 16:00:00

10.6

3.8
19.6
2.8
3.8
13.2
0
0
0
0
0
0
0

14.4

36.8

23.4
22.4
6.6
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Geo-Rio
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Esta informação é condizente com o relatório de operacionalidade apresentado em 25 de abril, pela
GEO-RIO, que aponta que entre os dias 08 e 10 de abril o pluviômetro Chapéu Mangueira 1 perdeu 28
registros, apresentando operacionalidade de 90,28%.
Figura 36 - Relatório de Operacionalidade do Sistema de Alerta e Alarme

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Ao ser questionado, em audiência no dia 12 de setembro de 2019, sobre o conjunto de fatos acima
expostos, o Sr. Edson Tavares da Silva, Subsecretário de Defesa Civil, aﬁrmou não ser capaz de explicar
e passou a palavra ao Sr. Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da Defesa Civil, que insistiu em dar
respostas evasivas à comissão, aﬁrmando que aos olhos da Defesa Civil os índices pluviométricos
críticos não teriam sido atingidos. Em se tratando de trecho extenso das notas taquigráﬁcas a
transcrição do diálogo ora referenciado encontra-se no item 10.2.2 (Indiciamentos) do presente relatório.
As denúncias, entretanto, não se restringem a este caso. No dia 6 de fevereiro, a mesma situação foi
observada nas favelas do Vidigal e da Rocinha, em que índices pluviométricos superiores aos 55mm/h
haviam sido registrados em pluviômetros do Sistema Alerta Rio. No entanto, o acionamento das sirenes
também não aconteceu.
No dia 6 de fevereiro a estação pluviométrica Vidigal 3, que parametriza as 4 sirenes do Vidigal, parou de
registrar informações às 21h30 do dia 6 de fevereiro e apenas voltou a funcionar às 22h15 do dia 9 de
fevereiro, ﬁcando mais de 48 horas fora de operação.
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Tabela 45 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Vidigal 3 (A2C2)
Hora Leitura

15 min

30 min

1h

24h

96h

Mês

10/02/2019 - 1:00:00
10/02/2019 - 0:45:00
10/02/2019 - 0:30:00
10/02/2019 - 0:15:00
10/02/2019 - 0:00:00
09/02/2019 - 23:45:00
09/02/2019 - 23:30:00
09/02/2019 - 23:15:00
09/02/2019 - 23:00:00
09/02/2019 - 22:45:00
09/02/2019 - 22:30:00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
-

-

44.8
44.8
44.8
44.8
44.8
44.8
44.8
44.8
44.8
44.8
44.8

159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159

09/02/2019 - 22:15:00
06/02/2019 - 21:30:00

3.4

11

34.2

44.8

44.8
159

159
159

06/02/2019 - 21:15:00
06/02/2019 - 21:00:00
06/02/2019 - 20:45:00
06/02/2019 - 20:30:00
06/02/2019 - 20:15:00
06/02/2019 - 20:00:00
06/02/2019 - 19:45:00
06/02/2019 - 19:30:00
06/02/2019 - 19:15:00
06/02/2019 - 19:00:00

7.6
21.6
1.6
0.6
0
0.2
1
1.6
3.8
0.8

29.2
23.2
2.2
0.6
0.2
1.2
2.6
5.4
4.6
1.4

31.4
23.8
2.4
1.8
2.8
6.6
7.2
6.8
5.4
3.2

41.4
33.8
12.2
10.6
10
10
9.8
8.8
7.2
3.4

155.6
148
126.4
124.8
124.2
124.2
124
123
121.4
117.6

155.6
148
126.4
124.8
124.2
124.2
124
123
121.4
117.6

Fonte: Geo-Rio

No caso da Rocinha o mesmo comportamento foi observado na estação pluviométrica Rocinha 8, que
parou de registrar informações às 22h45 do dia 06 de fevereiro e apenas voltou a funcionar às 09h30
do dia 9 de fevereiro. A estação, entretanto, já havia atingido o índice crítico de 55mm/1h às 22h00 do dia
6 de fevereiro.
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Tabela 46 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Rocinha 8 (A2C2)
Hora Leitura

15 min

30 min

1h

24h

96h

Mês

09/02/2019 - 12:45:00
09/02/2019 - 12:30:00
09/02/2019 - 12:15:00
09/02/2019 - 12:00:00
09/02/2019 - 11:45:00
09/02/2019 - 11:30:00
09/02/2019 - 11:15:00
09/02/2019 - 11:00:00
09/02/2019 - 10:45:00
09/02/2019 - 10:30:00
09/02/2019 - 10:15:00
09/02/2019 - 10:00:00
09/02/2019 - 9:45:00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

-

98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
98.2
99

199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6
199.6

06/02/2019 - 22:30:00
06/02/2019 - 22:00:00
06/02/2019 - 21:45:00
06/02/2019 - 21:30:00
06/02/2019 - 21:15:00
06/02/2019 - 21:00:00
06/02/2019 - 20:45:00
06/02/2019 - 20:30:00
06/02/2019 - 20:15:00
06/02/2019 - 20:00:00
06/02/2019 - 19:45:00
06/02/2019 - 19:30:00
06/02/2019 - 19:15:00

29.6
28.2
4.6
3.6
17.8
3.6
0.6
0
0.2
0.8
0.4
0.4

0.4
57.8
32.8
8.2
21.4
21.4
4.2
0.6
0.2
1
1.2
0.8
0.8

197.6
197.2
167.6
139.4
134.8
131.2
113.4
109.8
109.2
109.2
109
108.2
107.8

197.6
197.2
167.6
139.4
134.8
131.2
113.4
109.8
109.2
109.2
109
108.2
107.8

09/02/2019 - 9:30:00
06/02/2019 - 22:45:00

2

-

32

58.2
66
54.2
29.6
25.6
22
4.4
1.6
1.4
1.8
2
2
3

Fonte: Geo-Rio
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96.2
95.8
66.2
38
33.4
29.8
12
8.4
7.8
7.8
7.6
6.8
6.4

100.2
199.6

199.6
199.6
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Um comportamento diferente, no entanto, foi observado na estação Rocinha 1, que apresentou valores
anômalos em dois momentos diferentes. Às 08h15 do dia 6 de fevereiro a estação registrou 143,8mm de
chuva em 15 minutos e às 11h45 do mesmo dia registrou 93,8mm de chuva também no período de 15
minutos.
No entanto das 12h00 do dia 6 de fevereiro até às 23h00 do dia 10 de fevereiro a estação não registrou
nenhuma precipitação, ﬁcando ainda fora do ar no período compreendido entre a 01h00 e as 21h30 do
dia 7 de fevereiro.
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Tabela 47 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Rocinha 1 (A2C2)
Hora Leitura

15 min

30 min

1h

24h

96h

Mês

06/02/2019 - 23:45:00
06/02/2019 - 23:30:00
06/02/2019 - 23:15:00
06/02/2019 - 23:00:00
06/02/2019 - 22:45:00
06/02/2019 - 22:30:00
06/02/2019 - 22:15:00
06/02/2019 - 22:00:00
06/02/2019 - 21:45:00
06/02/2019 - 21:30:00
06/02/2019 - 21:15:00
06/02/2019 - 21:00:00
06/02/2019 - 20:45:00
06/02/2019 - 20:30:00
06/02/2019 - 20:15:00
06/02/2019 - 20:00:00
06/02/2019 - 19:45:00
06/02/2019 - 19:30:00
06/02/2019 - 19:15:00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6

428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6

06/02/2019 - 19:00:00
06/02/2019 - 18:45:00
06/02/2019 - 18:30:00
06/02/2019 - 18:15:00
06/02/2019 - 18:00:00
06/02/2019 - 17:45:00
06/02/2019 - 17:30:00
06/02/2019 - 17:15:00
06/02/2019 - 17:00:00
06/02/2019 - 16:45:00
06/02/2019 - 16:30:00
06/02/2019 - 16:15:00
06/02/2019 - 16:00:00
06/02/2019 - 15:45:00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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284.8
284.8
284.8
284.8
284.8
284.8
284.8

428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6

428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
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06/02/2019 - 15:30:00
06/02/2019 - 15:15:00
06/02/2019 - 15:00:00
06/02/2019 - 14:45:00
06/02/2019 - 14:30:00
06/02/2019 - 14:15:00
06/02/2019 - 14:00:00
06/02/2019 - 13:45:00
06/02/2019 - 13:30:00
06/02/2019 - 13:15:00
06/02/2019 - 13:00:00
06/02/2019 - 12:45:00
06/02/2019 - 12:30:00
06/02/2019 - 12:15:00
06/02/2019 - 12:00:00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.8

0
0

0
0

06/02/2019 - 11:45:00
06/02/2019 - 11:30:00
06/02/2019 - 11:15:00
06/02/2019 - 11:00:00

93.8
3.8
26.8
16.4

06/02/2019 - 8:15:00

143.8

06/02/2019 - 10:45:00
06/02/2019 - 10:30:00
06/02/2019 - 10:15:00
06/02/2019 - 10:00:00
06/02/2019 - 9:45:00
06/02/2019 - 9:30:00
06/02/2019 - 9:15:00
06/02/2019 - 9:00:00
06/02/2019 - 8:45:00
06/02/2019 - 8:30:00
06/02/2019 - 8:00:00
06/02/2019 - 7:45:00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.8
97.6
124.4

284.8
284.8
284.8
284.8
284.8

428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6

428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6
428.6

0
0
0
0
0
0
0
143.8
143.8
143.8

144
144
144
144.2
144.8
146
148.4
151.6
157
164

287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8

287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8
287.8

97.6
30.6
43.2
16.4

140.8
47
43.2
16.4

143.8

143.8

0
0

Fonte: Geo-Rio
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191
187.2
160.4

164.4

20.6
20.6

428.6
334.8
331
304.2

287.8

144
144

428.6
334.8
331
304.2

287.8

144
144
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Tabela 48 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Rocinha (Alerta Rio)
Data-Hora

15min

1h

4h

24h

96h

06/02/2019 - 19:00:00
06/02/2019 - 19:15:00
06/02/2019 - 19:30:00
06/02/2019 - 19:45:00
06/02/2019 - 20:00:00
06/02/2019 - 20:15:00
06/02/2019 - 20:30:00
06/02/2019 - 20:45:00
06/02/2019 - 21:00:00
06/02/2019 - 21:15:00
06/02/2019 - 21:30:00
06/02/2019 - 21:45:00
06/02/2019 - 22:00:00
06/02/2019 - 22:15:00
06/02/2019 - 22:30:00
06/02/2019 - 22:45:00
06/02/2019 - 23:00:00
06/02/2019 - 23:15:00
06/02/2019 - 23:30:00
06/02/2019 - 23:45:00

0.8
0.6
0.4
0.8
0
0.2
0.2
3.4
19.8
5
4
33.2
37.8
16
4.6
8.6
3.8
3
3.6
10

5.4
4.2
4
2.6
1.8
1.4
1.2
3.8
23.6
28.4
32.2
62
80
91
91.6
67
33
20
19
20.4

6.2
6.8
ND
8
8
8.2
8.4
11.8
31.6
36.6
40.6
73.8
110.8
125
129
135.4
138.4
140.8
144
153.2

6.2
6.8
7.2
8
8
8.2
8.4
11.8
31.6
36.6
40.6
73.8
111.6
127.6
132.2
140.8
144.6
147.6
151.2
161.2

40.2
40.8
41.2
42
42
42.2
42.4
45.8
65.6
70.6
74.6
107.8
145.6
161.6
166.2
174.8
ND
181.6
185.2
195.2

Fonte: Sistema Alerta Rio, Geo-Rio

Nos relatórios de manutenção do Sistema de Alerta e Alarme não consta nenhuma ocorrência de
manutenção corretiva ou preventiva para as estações pluviométricas Rocinha 1, Rocinha 8 e Vidigal 3 no
período entre o dia 6 de fevereiro e 10 de fevereiro. Fator que indica negligência na gestão do sistema,
que deveria ter identiﬁcado o erro e solicitado a realização de manutenção.
No Vidigal um deslizamento de terra provocou ferimentos leves em diversos moradores e uma vítima
fatal, uma mulher chamada Marise da Cruz Santana. Na Rocinha a empregada doméstica Adriana Maria
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dos Santos, de 44 anos, morreu vítima de uma parada cardíaca após ser soterrada. As tabelas com os
dados de cada uma das estações pluviométricas estão apresentadas no item 6.2.2.3 do presente
relatório.
Ainda que não seja possível estabelecer uma correlação direta entre o acionamento das sirenes e a
preservação das vidas é fundamental notar que a ausência do alerta em tempo adequado fez com que as
pessoas estivessem expostas a um risco sem o devido conhecimento. Pior ainda, o não acionamento do
sistema de alarme provoca uma sensação de falsa segurança, uma vez que subverte a expectativa do
morador, que acredita estar seguro até que a sirene seja acionada.
Este conjunto de fatores resultou em uma solicitação da presente comissão (através do ofício CPI Res.
1450/2019 n° 063/2019) ao Tribunal de Contas do Município para que seja realizada auditoria operacional
do Sistema de Alerta e Alarme que veriﬁque, dentre outros fatores, (i) a existência, operacionalidade e
estado de manutenção das estações pluviométricas; (ii) a existência, operacionalidade e estado de
manutenção das sirenes; (iii) a operacionalidade das sirenes do sistema na eventualidade de interrupção
do fornecimento de energia na região; (iv) a existência, operacionalidade, condições de habitabilidade e
capacidade de abrigamento dos pontos de apoio; (v) quantitativo real de pessoas capacitadas em cada
comunidade; (vi) a comprovação da realização de treinamento nas comunidades atendidas pelo sistema;
(vii) a existência de comunidades sujeitas a riscos hidrológicos e geológicos que não sejam contempladas
pelo sistema.
Ademais o modelo de acionamento manual não é ideal para este tipo de sistema, uma vez que expõe os
moradores das áreas de risco ao erro e à negligência humana. O fato do acionamento ser centralizado,
por sua vez, agrava esta condição. Existem modelos de sistemas em que a operação dos alarmes é feita
de forma automatizada a partir de critérios pré-estabelecidos e programados. Esta hipótese (de
acionamento automatizado local) reduz a dependência dos sistemas de telefonia - que tendem a
apresentar instabilidade durante chuvas fortes - e reduz a possibilidade de falha humana na operação.
Trata-se de uma hipótese que deve ser avaliada pelo Poder Executivo Municipal.
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Capítulo 7 - Apoio aos atingidos e recuperação urbana
O presente capítulo busca avaliar criticamente as ações de apoio aos atingidos e recuperação urbana
da cidade, em especial em relação aos eventos de 6 de fevereiro e 8 e 9 de abril deste ano. Trata-se,
portanto, da etapa de reconstrução/desenvolvimento social dos desastres. Ainda que se trate de uma
etapa posterior à concretização do desastre (seus danos e prejuízos), trata-se de um importante
momento para a mitigação dos efeitos do desastre e a garantia da dignidade humana.
O primeiro passo desta etapa envolve o efetivo mapeamento dos efeitos dos desastres. Em outras
palavras, é preciso descobrir o tamanho dos danos (tangíveis ou intangíveis) causados pelos
desastres, sejam esses danos materiais, sociais ou ambientais.
O segundo passo desta etapa se constitui no acionamento das políticas de assistência social.
Busca-se, de posse do mapeamento dos danos, aplicar as políticas de assistência social, de modo a
garantir dignidade e saúde aos desabrigados, desalojados e afetados de modo geral, bem como
garantir auxílio habitacional ou assistência técnica a famílias que perderam suas casas ou que as
tiveram interditadas.
O terceiro passo envolve a dinâmica de revisão do planejamento territorial. Nesta etapa são
realizadas as intervenções emergenciais (de grande e pequeno porte). Além disso, deve-se realizar
um balanço técnico-político da atuação do poder público, bem como redefinir prioridades políticas e
orçamentárias.
O quarto passo, enfim, consiste na resolução dos conflitos socioambientais. Deve-se buscar evitar a
reprodução das condições de vulnerabilidade presentes no território e atender a novas demandas
criadas pelos danos causados pelos desastres associados às chuvas intensas. No entendimento desta
Comissão esta fase é de extrema importância na medida em que decisões tomadas podem tanto
reproduzir as condições de vulnerabilidade existentes antes dos desastres como avançar na
eliminação de vulnerabilidades.
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7.1 - Mapeamento dos efeitos dos desastres
A primeira medida a ser tomada após os desastres consiste em realizar um levantamento detalhado
dos efeitos do impacto do evento adverso sobre o contexto socioambiental. Não se trata de uma
medida meramente burocrática, mas de um passo importante para: (i) identificar potenciais áreas e
pessoas que ainda não foram atendidas pelos diversos órgãos do poder público; (ii) hierarquizar as
demandas e elaborar lista de prioridades; bem como (iii) acumular informações que serão valiosas
para a realização de um balanço da atuação do poder público e de estudos que permitam identificar
quais áreas foram mais atingidas e quais áreas possuem maior carência de investimentos em
infraestrutura.
Segundo a proposição do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), os efeitos dos
desastres dividem-se em:
i.

danos humanos, representados pelos impactos diretos e indiretos à vida e à dignidade;

ii.

danos materiais, representados pelos impactos diretos e tangíveis (quantificáveis), à
infraestrutura urbana e à cidade;

iii.

prejuízos econômicos públicos, que consistem nos impactos estimados aos cofres
públicos, representados pela mobilização de recursos para atender os efeitos dos
desastres;

iv.

prejuízos econômicos privados, que consistem nos impactos às diversas atividades
econômicas da cidade.

Os danos humanos dividem-se em (i) mortos (pessoas que perderam suas vidas em decorrência
direta dos desastres); (ii) feridos (pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos desastres);
(iii) enfermos (pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência dos desastres); (iv)
desabrigados (pessoas que necessitam de abrigo público ou habitação temporária em função dos
danos ou ameaças de danos causados pelos desastres); (v) desalojados (pessoas que foram
desocupadas em razão dos desastres, mas não precisam de abrigo público); (vi) desaparecidos
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(pessoas que sumiram em decorrência direta dos desastres); e (vii) outros afetados (pessoas
afetadas diretamente pelos desastres que não se enquadram nos critérios anteriores).
Os danos materiais dividem-se em (i) quantidades danificadas ou destruídas de unidades
habitacionais, (ii) instalações públicas de saúde, (iii) instalações públicas de ensino, (iv) instalações
públicas prestadoras de outros serviços, (v) instalações públicas de uso comunitário e (vi) obras de
infraestrutura públicas. Os danos materiais devem ter seus custos estimados.
Os prejuízos econômicos públicos são caracterizados como o valor estimado de prejuízos
relacionados com os serviços essenciais, prejudicados ou interrompidos de (i) assistência médica,
saúde pública e atendimento de emergências médicas; (ii) abastecimento de água potável; (iii)
drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário; (iv) sistema de limpeza urbana e de
recolhimento e destinação do lixo; (v) sistema de desinfestação, desinfecção do habitat e controle de
pragas e vetores; (vi) geração e distribuição de energia elétrica; (vii) telecomunicações; (viii)
transportes locais, regionais e de longo curso; (ix) distribuição de combustíveis, especialmente os de
uso doméstico; (x) segurança pública; e (xi) ensino.
Os prejuízos econômicos privados, por sua vez, são caracterizados como o somatório das perdas
estimadas nos setores de agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços, ocorridos em
decorrência direta dos efeitos do desastre.
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7.1.1 - Relatório de Danos Humanos
Ao longo da duração do desastre e a partir de sua atenuação deve ser elaborado o levantamento de
mortos e feridos. Esta informação é importante não só para que os órgãos necessários tomem
providências (atendimento de saúde, adoção de indenização ou medida compensatória junto às
vítimas e garantia de enterro gratuito aos mortos em decorrência de desastres), mas também para
que os órgãos, em conjunto, possam realizar um balanço de suas ações e identificar as falhas de
planejamento e gestão, com o objetivo de aprender com os erros do passado para não repeti-los no
futuro.
Segundo a Matriz de Responsabilidades presente no Plano de Ações Integradas para Chuvas Fortes
e/ou Prolongadas, esta atribuição cabe à Defesa Civil. Tal designação é coerente com a missão
institucional do órgão, que tem como uma de suas principais funções a realização da primeira
resposta aos eventos adversos de alto risco.
Qual não foi a surpresa desta Comissão ao descobrir que tal atribuição era desconhecida tanto pelo
Secretário de Ordem Pública, o Sr. Paulo Cesar Amêndola de Souza, quanto pelo Subsecretário de
Defesa Civil, o Sr. Edson Tavares da Silva.
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. 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
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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. 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.
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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. (Notas
Taquigráficas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)

Ademais, cumpre registrar a cena lamentável protagonizada pelo Secretário Municipal de Ordem
Pública, o Sr. Paulo César Amêndola de Souza, em audiência desta Comissão no dia 12 de setembro,
na qual questionou o número de mortos e a causa mortis das vítimas dos deslizamentos e
inundações que ocorreram em 6 de fevereiro e 8 e 9 de abril, reputando as mortes a possíveis
fenômenos adversos não relacionados às chuvas. Trata-se, além de uma demonstração cabal de
desconhecimento das atribuições de órgãos subordinados à sua pasta, de uma demonstração de
total falta de respeito para com esta Comissão e as famílias das vítimas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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. Falando como um policial
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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) – 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.
(Notas Taquigráficas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)
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Soma-se a este fator a confusão institucional causada pela temerária administração municipal que, a
despeito da existência de um plano e de uma matriz de responsabilidades, editou a Resolução
Conjunta n° 042, publicada em Diário Oficial Suplementar no dia 15 de abril de 2019, na qual atribuiu à
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos a responsabilidade de elaboração de
danos humanos.
Art. 7º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SMADSH deverá prestar atendimento, com prioridade, à população vitimada,
promovendo, quando for o caso, o cadastramento das vítimas nos programas
e políticas públicas sob sua gestão.
§ 1º A SMASDH, com o auxílio dos órgãos competentes, elaborará, no prazo
de dez dias, Relatório de Danos Humanos, devendo abranger número de:
I - óbitos;
II - feridos;
III - enfermos;
IV - desabrigados;
V - desalojados;
VI - desaparecidos;
VII - outros afetados;
VIII - total de afetados; (Resolução Conjunta n° 042/2019, Diário Oficial do Rio
de Janeiro, Ano XXXIII, n° 22, 15/04/2019, p.2)

Evidencia-se mais um exemplo prático da ineficácia dos instrumentos de planejamento e da
abrangência do processo de descontinuidade administrativa, que não se restringe às incessantes
mudanças em chefias na estrutura administrativa, mas também se reflete na atribuição dos diversos
órgãos municipais.
No entendimento desta comissão, trata-se de mais uma atribuição cumprida de forma insuficiente,
visto que, mesmo meses após as chuvas, não era de conhecimento dos Srs. Paulo Cesar Amêndola
de Souza e Edson Tavares da Silva, respectivamente Secretário de Ordem Pública e Subsecretário de
Defesa Civil, o número de mortos em razão dos impactos causados pelas chuvas.
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Esta insuficiência produz consequências evidentes. O necessário balanço pós-chuvas ficou
prejudicado, fator que pode ser verificado pela declaração do Sr. Edson Tavares da Silva, em
audiência da presente comissão, na qual avaliou como “ótima” a atuação da Defesa Civil Municipal
durante as chuvas de fevereiro e abril.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Senhor Edson, qual a sua avaliação da
atuação da Defesa Civil nas chuvas de fevereiro?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA– Ótima.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Correu tudo bem?
O SR. EDSON TAVARES DA SILVA– Correu maravilhosamente bem. (Notas
Taquigráficas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)

Cabe notar ainda que tal levantamento deveria ser de conhecimento do Sr. Edson Tavares da Silva,
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, dado que o desastre do dia 8 de abril de 2019 foi registrado
no

Sistema

Nacional

de

Proteção

e

Defesa

Civil

(SINPDEC)

sob

o

protocolo

n°

RJ-F-3304557-13214-20190408 e o relatório de danos humanos é peça fundamental do Formulário
de Informações do Desastre (FIDE). Tal informação, entretanto, se tornou de conhecimento desta
Comissão a partir de resposta a questionamento realizado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Habitação (SMIH).
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Figura 37 - Relatório de Danos Humanos, Item 6.1 do FIDE

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102-B

Ressalta-se que a informação de ‘zero’ enfermos (pessoas que desenvolveram processos patológicos
em decorrência direta dos efeitos do desastre) não corresponde à realidade observada nos dias que
se seguiram ao desastre do dia 8 de abril.
Ademais cabe notar o grande número de pessoas desabrigadas e desalojadas, o maior desde
dezembro de 2013, conforme apontado pelo levantamento apresentado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) à pedido desta Comissão. Apenas nos eventos
chuvosos de fevereiro e abril 937 famílias foram desalojadas e 137 famílias ficaram desabrigadas,
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Por fim, ressalta-se que tal levantamento foi produzido apenas em razão de constituir requisito
formal para a obtenção de recursos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) após o
decreto de estado de calamidade, razão pela qual não existe o mesmo tipo de levantamento para os
desastres do dia 6 de fevereiro de 2019.
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7.1.2 - Inventário de danos e cálculo dos prejuízos econômicos.
Assim como no caso dos danos humanos, a elaboração de inventário de danos econômicos bem
como cálculo dos respectivos prejuízos econômicos e sociais relacionados às chuvas intensas
constitui uma peça importante para a realização do balanço da atuação do poder público, tanto na
prevenção quanto na gestão de crises.
Nesse sentido, cabe destacar novamente, que o inventário de danos e o cálculo dos prejuízos
econômicos somente foram realizados com vistas a obtenção de recursos federais do SINPDEC. Este
comportamento recorrente da administração pública revela o descaso com que o tema dos
desastres associados às chuvas fortes é tratado.
Segundo o Formulário de Informações do Desastre do dia 8 de abril de 2019 os danos materiais às
infraestruturas públicas foram calculados em R$ 145.175.010,57. Foram destruídas 192 unidades
habitacionais e 1 instalação pública de saúde; e danificadas 237 instalações públicas de ensino, 2
instalações públicas de prestadoras de serviços, 25 instalações públicas de uso comunitário e 2.435
obras de infraestrutura públicas.
Figura 38 - Relatório de Danos Materiais, Item 6.2 do FIDE

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102-B

O relatório de danos às obras de infraestrutura pública ficou a cargo da Secretaria de Conservação
(Seconserva), que elaborou extenso levantamento fotográfico dos danos registrados após as chuvas
de 8 de abril, presente no anexo 1.11 do presente relatório.
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O item 7 do FIDE, por sua vez, busca calcular os prejuízos econômicos estimados, tanto para o setor
público quanto para o setor privado. Nesta seara, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou um prejuízo
estimado de R$ 24.079.578,42 para o setor público, distribuído em duas categorias: cerca de 24
milhões associados ao sistema de limpeza urbana e recolhimento e destinação do lixo e cerca de 100
mil reais em transportes locais, regionais e de longo curso.
Cabe notar que embora a descrição (item 7.1.1) apresente listagem de recursos utilizados pela Guarda
Municipal, as cerca de 4 horas de interrupção do sistema elétrico, a interrupção por 4 dias do sistema
de informática da prefeitura e os recursos utilizados por outros órgãos, tais valores não estão
descritos no relatório.
Figura 39 - Relatório de Prejuízos Econômicos Públicos, Item 7.1 do FIDE

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102-B
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O prejuízo econômico privado, por sua vez, foi estimado em R$ 182.000.000,00, todo oriundo da
frustração de atividade comercial, conforme apontado na descrição constante do relatório.
Por fim, cabe notar mais uma vez a falta de transparência por parte da administração municipal que,
a despeito de solicitação explícita, feita através do Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 103/2019, não
disponibilizou tal informação à esta Comissão. A Comissão só obteve acesso a esta informação
quando, acidentalmente, o documento nos foi enviado em razão de outro requerimento de
informações. Nota-se ainda que a dificuldade na obtenção desta informação também foi observada
por membros do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA) do Ministério Público
do Rio de Janeiro.
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7.2 - Políticas de assistência social
As políticas de assistência social cumprem um papel fundamental na garantia da dignidade humana
após os desastres. A existência de uma política robusta de atendimento de vítimas, ainda que não
seja capaz de desfazer os impactos e traumas causados pelos danos decorrentes de desastres, pode
garantir um mínimo de humanidade aos impactados.
Neste caso tanto políticas de assistência habitacional (como auxílios habitacionais emergenciais ou
temporários e assistência técnica), como políticas de assistência social (fornecimento de cestas
básicas e materiais básicos) e políticas de saúde pública (como o atendimento de saúde aos feridos e
enfermos ou o atendimento psicológico às vítimas) são peças fundamentais para um ciclo integral de
atendimento às vítimas dos desastres.
O que se observa, entretanto, é que a Prefeitura apresenta graves omissões, em especial no que diz
respeito às políticas habitacionais que hoje são, na prática, integralmente dependentes da ação do
Governo Federal através do programa Minha Casa Minha Vida.
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7.2.1 - Auxílio Habitacional (Emergencial ou Temporário)
As políticas de auxílio habitacional são uma etapa essencial tanto na prevenção como no
acolhimento e reparação dos danos às vítimas dos desastres. Elas se dividem em: (i) políticas de
auxílio habitacional emergencial (como abrigos e alojamentos emergenciais) e (ii) políticas de auxílio
habitacional temporário (seja através de transferência direta de renda para fins de custeio de aluguel,
popularmente conhecida como “aluguel social”, seja através da cessão de uso por tempo
determinado de imóvel residencial de propriedade do poder público).
No campo das políticas de auxílio habitacional emergencial a prefeitura dispõe de abrigos
emergenciais. Os abrigos e alojamentos emergenciais constituem-se em espaços públicos de
habitação coletiva e de ocupação temporária nos períodos imediatamente subsequentes aos
desastres. Não são, nem devem ser, soluções permanentes ou de longo prazo para as famílias
atingidas.
Nesse campo, o Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos (SMASDH) aponta a existência e capacidade de mobilização de 29 abrigos temporários com
capacidade de atendimento de até 3.600 pessoas durante os eventos extremos (Plano de
Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, p. 11). Embora o plano
indique a apresentação da lista de abrigos em anexo, o documento fornecido pela SMASDH à esta
Comissão não apresenta tal relação.
Diante da ausência de informação sobre a distribuição territorial dos abrigos, a quantidade de vagas
em cada um, bem como suas condições de habitabilidade, torna-se impossível a fiscalização da
execução das políticas públicas relacionadas ao abrigamento emergencial após desastres.
No caso das políticas de auxílio habitacional temporário o município dispõe apenas de instrumentos
de transferência direta de renda. Os auxílios temporários para vítimas de desastres caracterizam-se
como políticas de duração de prazo indeterminado e caráter transitório. Em outras palavras não se
trata de uma política de habitação permanente. É fundamental que os esforços de resolução dos
impactos habitacionais das chuvas não se encerrem nesta etapa, que se constitui apenas como um
instrumento paliativo.
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O Auxílio Habitacional Temporário (AHT) fornecido pela prefeitura do Rio de Janeiro é regulamentado
pelo Decreto Rio n° 44.637 de 18 de junho de 2018 e tem valor definido em R$ 400,00. Este valor,
entretanto, foi estabelecido em 2010 e já encontra-se profundamente defasado em razão das perdas
inflacionárias do período que, quando consideradas, apontam para um valor equivalente de R$
238,13, absolutamente irrisório diante dos altos preços de imóveis na cidade.
Esta defasagem fica evidente ao se comparar a evolução dos índices de locação de imóveis
registrados pela plataforma FipeZap e do IPCA para o período entre 2008 e 2019.
Figura 40 - Variação do Índice de Locação de Imóveis (Azul) e do IPCA (Laranja) para a cidade do Rio
de Janeiro entre jan/08 e jan/19

Fonte: Índice FipeZap

A limitação do valor oferecido pelo Auxílio Habitacional Temporário é agravada diante das limitações
dos critérios estabelecidos pelo programa, que atende apenas famílias com renda enquadrada na
Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida (até R$ 1.800,00), ou seja, pouco menos de 2 salários
mínimos nacionais. A faixa 1 do programa, entretanto, vem sofrendo com perdas inflacionárias desde
a sua implantação. Tivesse acompanhado a inflação do período (IPCA-E) a faixa, definida em R$
1.395,00 no momento do lançamento do programa, estaria estabelecida em R$ 2.461,85 hoje. Tal
informação torna-se ainda mais calamitosa diante da intenção anunciada pelo Governo Bolsonaro de
limitar ainda mais o acesso ao programa, reduzindo a Faixa 1 de R$ 1.800,00 para R$ 1.200,00.
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Além disso o decreto que regula o benefício também considera como incabível a concessão do
mesmo “em favor daquele que seja capaz de prover à moradia por seus próprios meios, inclusive do
suporte da família solidária” (Art. 3°, Inciso III, Decreto Rio n° 44.637/2018). Tal restrição implica na
ampliação do déficit habitacional causado pela ocupação excessivamente densa de imóveis.
Portanto, o que se observa é um programa cujo valor irrisório (que sequer é capaz de subsidiar o
aluguel de moradias em áreas informais da cidade) vem sofrendo restrições de entrada devido a
critérios equivocados e a degradação inflacionária das faixas do programa Minha Casa Minha Vida.
Ademais, este não é o único problema do programa. Mesmo estando elegível para o recebimento de
auxílio habitacional temporário, o que se observa é uma verdadeira peregrinação das famílias
atingidas, que vão de órgão em órgão, em meio ao caos administrativo, para poder efetivamente
receber o auxílio.
O processo tem início com a constatação do desastre por parte da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) ou com a emissão de Auto de Interdição a partir de
vistoria da Defesa Civil. A partir daí as famílias devem juntar a documentação necessária para dar
entrada ao pedido em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Neste momento emergem os primeiros problemas. Em muitos casos os autos de interdição não são
acompanhados de orientação adequada e muitos moradores perdem um precioso tempo sem saber
a quem recorrer. Nos casos de desabrigados, por sua vez, é comum que a maior parte dos
documentos exigidos (carteira de identidade, cadastro de pessoa física, conta bancária em instituição
credenciada, número de inscrição social, e comprovação de renda) sejam perdidos durante os
desastres.
Após o cadastramento no CRAS, a família pode, ou não, ser incluída na lista de espera e, a partir da
concessão do benefício, deve apresentar, em até 60 dias, comprovante de residência do imóvel
locado, sob pena de suspensão do benefício.
O que se observa, portanto, é uma fragmentação das atribuições no processo de concessão do
benefício e a ausência de iniciativas de integração que facilitem a concessão do mesmo. Soma-se a
isto a ausência de uma política ativa de pré-cadastramento das populações em áreas de risco por
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biometria que permita a concessão acelerada do benefício mesmo em caso de perda de documentos,
fato comum durante os desastres.
Ressalta-se que, diante da inexistência de plano de reassentamento e disponibilidade de unidades
habitacionais para pronto reassentamento, o Auxílio Habitacional Temporário constitui-se como a
única iniciativa da Prefeitura para atendimento das famílias desabrigadas por desastres associados
às chuvas fortes. Trata-se de uma realidade que, no entendimento desta comissão, precisa
urgentemente ser modificada.
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7.2.2 - Assistência técnica habitacional
Um segundo passo essencial para a recuperação social após os desastres consiste em ofertar
assistência técnica habitacional às famílias cujas residências tenham sido atingidas por impactos
causados pelos desastres, mas cuja resolução do problema não demande a demolição completa do
imóvel.
Em diversos casos a emissão de Autos de Interdição por parte da Defesa Civil é seguida de laudos de
vistoria e recomendações por parte de órgãos técnicos (Geo-Rio, Rio-Águas). As recomendações dos
órgãos devem ser cumpridas para que, após a constatação da realização das obras em nova vistoria,
possa ser realizada a desinterdição da residência.
No entanto o que se observa é que além de um grande hiato entre a emissão do auto de interdição
(por parte da Defesa-Civil) e a apresentação das recomendações (por parte dos órgãos técnicos), os
moradores das áreas mais atingidas, em geral informais e de ocupação de baixa renda, não dispõe de
Assistência Técnica Habitacional adequada para a realização das obras e serviços exigidos.
Tal insuficiência resulta em um cenário paradoxal em que muitas vezes os serviços solicitados são
executados de modo informal (por autoconstrução) e diante da inexistência de acompanhamento
técnico e emissão da devida anotação de responsabilidade (ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica no caso do CREA e RRT - Registro de Responsabilidade Técnica no caso do CAU) a
regularização do imóvel torna-se impossível junto à prefeitura. Por outro lado, a obtenção dessas
anotações de responsabilidade torna-se extremamente difícil após a realização do serviço, uma vez
que exige que um profissional de arquitetura ou engenharia, sujeito às penas da profissão, emita
parecer técnico atestando as condições de segurança e habitabilidade da edificação.
Essa situação, em grande parte, é criada pela inexistência de serviços públicos e gratuitos de
Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social. Diante desse cenário muitas famílias se vêem
incapazes de arcar com os custos da contratação de profissionais das áreas de engenharia e/ou
arquitetura para efetiva regularização das intervenções realizadas.
Não só a política de Assistência Técnica Habitacional cumpre um importante papel na prevenção, ao
evitar a criação de situações de elevado risco, como cumpre papel igualmente central no
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atendimento às vítimas dos desastres. Nesse sentido os Postos de Orientação Urbanística e Social
(POUSOs) deveriam cumprir um papel importante no período pós-desastres.
Essas políticas, no entanto, vem sendo progressivamente desarticuladas. A cidade do Rio de Janeiro
já chegou a contar com 33 Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs), que tinham o papel
de exercer o controle da ocupação urbana através de uma política de proximidade e orientação.
Entretanto uma matéria realizada pelo jornal O Globo apontou que em fevereiro deste ano apenas 3
postos se encontravam em operação.
O Rio tem 1.018 comunidades, mas hoje só há três Postos de Orientação
Urbanística e Social (Pousos) para monitorá-las. Cada um conta com um
engenheiro ou um arquiteto, mas, sem poderes para embargar uma obra,
eles se limitam a acompanhar a situação da Chácara do Céu, no Leblon; do
Morro Azul, no Flamengo, e do Parque Royal, na Ilha do Governador. A cidade
chegou a ter 33 Pousos, criados em 1996, que atingiram seu auge em 2009,
quando atendiam a 66 favelas. (Prefeitura conta apenas com três postos de
orientação urbanística e social para monitorar 1.018 favelas - Jornal O Globo,
10/02/2019)

Em junho deste ano foi aprovada a Lei Municipal n° 6.614, de autoria da Vereadora Marielle Franco
(PSOL), que instituiu, no município do Rio de Janeiro, a assistência técnica pública e gratuita para
projetos e construção de habitação de interesse social. A prefeitura, no entanto, não apresentou
previsão orçamentária para a implementação dessa importante política pública.
Em síntese, a política habitacional e de assistência técnica apresenta graves deficiências não só no
período anterior aos desastres, mas também no período de posterior, de atendimento às vítimas.
Nesse sentido, é urgente que a prefeitura fortaleça os programas de orientação urbanística e de
assistência técnica habitacional, direcionando e aplicando recursos nos mesmos.
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7.2.3 - Atendimento à saúde
O atendimento à saúde dos atingidos é uma das mais importantes tarefas do poder público no
pós-desastres. Nesse sentido é fundamental que a rede de saúde pública do município disponha de
planejamento próprio para a ocorrência de desastres e eventos extremos que possam resultar em
picos de demanda sobre o sistema. Da mesma forma, é importante que o município disponha de
recursos territorializados a fim de que o primeiro atendimento seja feito o mais rapidamente
possível.
Nesse sentido um dos mais importantes instrumentos para a política de saúde é uma rede ampla,
territorializada e capacitada de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). O agente comunitário, além
de possuir proximidade ao território e maior conhecimento sobre o mesmo, é quem possui relações
com o população do território que permitem identificar, rápida e corretamente, as demandas de
atendimento em saúde.
Ademais, é sabido que o tempo na primeira resposta é determinante para a preservação da vida, em
especial em ocorrências de maior gravidade. Nesse sentido os agentes comunitários também
cumprem um papel de maior importância, quando devidamente capacitados e equipados para o
exercício de suas funções. Sua presença no território reduz a vulnerabilidade das pessoas, ao passo
que sua ausência pode significar a diferença entre sobreviver ou não.
A correlação entre eventos pluviométricos de alta intensidade, e a ocorrência de Doenças
Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) é consagrada na literatura e em estudos
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Guimarães et al, apontam a correlação entre casos de
leptospirose e a ocorrência de inundações no município do Rio de Janeiro entre 2007 e 2012.
Ao analisarmos a distribuição de casos mês a mês observa-se um padrão de
sazonalidade da leptospirose, com concentração maior no verão, período em
que há também um aumento na precipitação de chuvas. Analisando por
intervalos anuais, observa-se na tendência um aumento do número de casos
no período 2008-2010, que igualmente é acompanhado pelo aumento da
precipitação no mesmo período (Figura 1).
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Com base na análise inicial, foi avaliado um modelo cuja variável dependente
foi a taxa de incidência de leptospirose, e a variável independente a
precipitação de chuvas no Município do Rio de Janeiro. A análise de resíduos
mostrou que a correlação máxima se deu no ponto – 1,0 (r = 0,57), sugerindo
que existe de fato um intervalo de tempo entre o pico de precipitação e o
surgimento dos sintomas. Desta forma, utilizamos, para análise, o mês
anterior da chuva para correlacionar com a ocorrência de casos. Esta escolha
é coerente, ainda, com o tempo de latência da doença e, por conseguinte, a
inclusão dos casos na semana epidemiológica da vigilância. (GUIMARÃES,
Raphael, et al, 2014, p. 3685)1

Por fim, a assistência psicológica às vítimas de desastres também cumpre papel fundamental na
reconstrução social no pós-desastres, de modo a garantir dignidade às famílias que sofreram não
apenas perdas materiais, mas traumas e perdas humanas significativas. Nesse sentido é
fundamental que o poder público reforce os programas de atendimento psicológico às vítimas de
desastres.

1

GUIMARÃES, Raphael, et al. Análise temporal da relação entre leptospirose e ocorrência de inundações por chuvas no
município do Rio de Janeiro, Brasil, 2007-2012. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 9, p. 3683-3692, set. 2014
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7.3 - Revisão do planejamento territorial
Após os desastres, o poder público deve, de imediato, rever seu planejamento de curto prazo. As
demandas criadas pelos desastres, em especial as de caráter urgente ou de alto risco, devem passar
a ter precedência sobre as demais. Nesse sentido, quão mais detalhado for o mapeamento dos
efeitos dos desastres (item 7.1) maior será a capacidade do poder público de apontar, corretamente,
as prioridades de intervenções no pós-desastre.
Nesse sentido a revisão do planejamento territorial deve abranger: (i) a identificação de obras
emergenciais a serem realizadas; (ii) a identificação de pequenas intervenções de limpeza e
estabilização que possam ser realizadas através dos serviços regulares de manutenção; e (iii) a
realização de um balanço técnico e político dos desastres, a fim de identificar os erros, acertos e
necessidades de correção no planejamento até então vigente. Em outras palavras, se a revisão do
planejamento não é feita, as lições não são aprendidas e a probabilidade dos desastres se repetirem
aumenta.
A identificação de obras emergenciais a serem realizadas deve envolver a contratação de serviços de
projeto e construção de engenharia e arquitetura para sanar os riscos e as ameaças de danos
potenciais à vida, à segurança das pessoas e à economia da cidade. É fundamental notar que obras
emergenciais são provocadas por fenômenos adversos e imprevisíveis. Nesse sentido, não deve ser
prática recorrente do poder público tratar como emergenciais as necessárias obras de engenharia
para a prevenção e mitigação dos riscos de desastres da cidade.
As intervenções emergenciais devem ser subsidiadas por reserva de contingência previamente
estabelecida pelo poder público. Isto tem por objetivo garantir que o poder público tenha
disponibilidade de caixa para atender às demandas criadas pelos desastres, bem como garantir que
eventuais desastres não resultem em uma completa desorganização da execução orçamentária.
Nesse sentido, a desvirtuação da reserva de contingência consiste em uma grave ameaça ao
atendimento aos desastres, uma vez que pode resultar na indisponibilidade de recursos financeiros
para atender às novas demandas criadas.
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As intervenções de pequeno porte para limpeza, demolição e reconstrução se caracterizam pela
recuperação dos danos de pequeno porte. Árvores derrubadas, edificações atingidas, pedras que
tombaram, limpeza das vias públicas, desobstrução de infraestruturas de drenagem etc. São ações
que visam a retomada do estado de normalidade do ambiente urbano. Para o atendimento destas é
fundamental que o poder público disponha de recursos já provisionados e contratados, de modo que
possa proceder a seu pronto atendimento e retomar, o mais rápido possível, o estado de
normalidade da cidade.
Por fim a realização de um balanço técnico e político deve resultar na revisão das prioridades e nos
necessários ajustes orçamentários a fim de que a cidade não intensifique o ciclo de reprodução dos
desastres associados às chuvas fortes. Desse modo, as prioridades de execução das obras de
prevenção e mitigação devem ser revisadas não apenas entre si (identificando se houve mudança de
prioridade entre diferentes obras de prevenção), mas no conjunto da atividade do poder público,
eventualmente resultando na destinação de mais recursos à prevenção e mitigação dos riscos de
desastres frente às execuções orçamentárias anteriores.
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7.3.1 - Intervenções emergenciais
Em que pese as intervenções emergenciais constituírem importantes iniciativas na dinâmica de
reconstrução urbana, tratam-se de um retrato da incapacidade de planejamento e prevenção dos
desastres. Quão maior o número de intervenções emergenciais que se fazem necessárias mais
patente é o despreparo da cidade frente aos impactos dos desastres associados às chuvas fortes.
Obras emergenciais, por sua natureza temporal limitada, constituem-se terreno fértil para ações
irregulares, tanto por parte do poder público quanto por parte da iniciativa privada que justificam
ações imorais ou ilegais em razão do risco iminente à segurança, à ordem, à economia e à vida. Nesse
sentido devem ser vistas com extrema cautela por parte de todos aqueles interessados e
comprometidos com uma sociedade mais justa e transparente.
Cabe alertar ainda que as intervenções emergenciais não podem ser confundidas com a realização de
forma açodada e pouco transparente de obras de engenharia que resultem em melhorias. Como
exemplo podemos citar a questão patrimonial. Diante da iminência de um desmoronamento de
imóvel tombado é possível realizar uma contratação emergencial por dispensa de licitação para o
escoramento e estabilização do imóvel, mas não para a realização de obras de restauração.
No campo das intervenções geotécnicas entretanto é comum que os limites sejam menos claros e,
em se tratando de área técnica de extrema complexidade, torna-se mais dificil a fiscalização por
parte dos órgãos de controle e da sociedade civil. Exatamente por essas razões a transparência das
dispensas de licitação constitui instrumento essencial para o devido cumprimento dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública.
Neste sentido, as notícias sobre a execução de cerca de 40 obras por parte do Poder Executivo de
forma absolutamente irregular (sem a publicização dos motivos de dispensa, valores contratados,
empresas escolhidas e objetos das obras), associadas a conduta deceptiva do Secretário Municipal de
Infraestrutura e Habitação, constituem objeto de gravíssima preocupação desta Comissão.
Preocupação esta que resultou na identificação de indícios de violação dos princípios da
administração pública e de cartelização no processo de contratação das obras emergenciais
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associadas aos desastres de fevereiro e abril. Esses indícios serão detalhados ao longo deste item e
no capítulo que trata dos indiciamentos.
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7.3.1.1 - As intervenções emergenciais frente aos desastres de 6 de fevereiro e 8 e 9 de abril de 2019
No dia 18 de julho de 2017 a sociedade carioca tomou conhecimento da realização de quase 40 obras
de engenharia sem a assinatura de contrato e através de processo de dispensa de licitação. A
matéria, publicada pelo G1, relata o acesso a uma planilha da Fundação Geo-Rio que apresentava 38
obras de contenção de encostas relacionadas às chuvas fortes e que somavam valores da ordem de
90 milhões de reais, todas, à época, sem qualquer menção no Diário Oficial do Município do Rio de
Janeiro.
Segundo a reportagem do portal G1, apesar da ausência de registro público as obras encontravam-se
em pleno vapor. Foi o caso dos cinco pontos de intervenção na Av. Niemeyer e da obra realizada em
Barra de Guaratiba, ambas visitadas pelo veículo de comunicação.
Embora a dispensa de licitação para obras associadas a emergências e calamidades públicas esteja
prevista na Lei Geral de Licitações (Lei Federal n° 8.666/1993) essa dispensa possui regras claras e
pré-estabelecidas quanto à caracterização da emergência, a publicidade da dispensa e o prazo de
realização das intervenções consideradas emergenciais.
A dispensa para os casos de emergências ou calamidades está prevista no Art. 24 da Lei Geral de
Licitações:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
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da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos; (Lei Geral de Licitações, Lei 8.666/93)

O dispositivo supracitado entretanto estabelece como condição para a dispensa do processo
licitatório a caracterização de que o não atendimento à urgência possa comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Nesse sentido o dispositivo é claro ao
restringir o processo de dispensa de licitação (i) aos bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa, e; (ii) às parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 dias, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação do
mesmo.
Nesse sentido observa-se que o espírito da lei busca evitar que situações emergenciais sejam
utilizadas para a subversão do devido processo licitatório e resultem na contratação de obras e/ou
serviços que caracterizem melhorias ou investimentos em bens de capital.
Ademais, a Lei Geral de Licitações também determina como deve se dar o processo de publicidade no
caso das dispensas que prevê:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III 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 comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único.

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I -

caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o
caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)

318

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (Lei Geral de Licitações,
Lei 8.666/93)

O que se observa, novamente, é a intenção do legislador em buscar que, a despeito da assinatura de
contrato ou do efetivo início das intervenções, seja dada publicidade ao procedimento de dispensa,
com vistas a permitir que a sociedade seja capaz de fiscalizar a execução orçamentária mesmo
diante da inexistência de processo licitatório.
Nesse sentido o dispositivo é claro ao exigir que o procedimento de dispensa seja publicizado de
forma específica, através de comunicação em até 3 dias à autoridade superior e publicação em
Imprensa Oficial em até 5 dias.
De mesmo modo o dispositivo aponta quais são as informações consideradas essenciais e
indispensáveis para o efetivo processo de dispensa. São elas: (i) a caracterização da situação
emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco que justificou a dispensa; (ii) a razão da escolha
do fornecedor ou executante dos serviços contratados, e; (iii) a justificativa de preço.
Nesse sentido o que se espera de uma administração pública comprometida com a transparência de
seus atos é a publicação em Diário Oficial da íntegra dessas informações. No entanto a prática
recorrente de diversos administradores, e que atende aos requisitos legais, é a publicação de Aviso
de Dispensa de Licitação referenciando os procedimentos administrativos instrutivos como pode se
observar no exemplo abaixo.
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Figura 41 - Exemplo de Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no Diário Oficial de 27 de dezembro
de 2013.

Fonte: Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

Fica evidente, portanto, a existência de ordenamento jurídico explícito quanto às regras, prazos e
exigências para a realização de dispensa de processo licitatório e condicionamento da eficácia dos
atos, que serão avaliados especificamente a seguir.
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7.3.1.2 - Uma denúncia, várias justificativas.
O objeto da denúncia apresentada no dia 18 de de julho em matéria do portal G1, portanto, consiste na
contratação por dispensa de licitação de 38 obras de engenharia sem o atendimento às exigências
previstas em lei. É fundamental que esta questão esteja bem delimitada a fim de as diferentes
justificativas apresentadas possam ser efetivamente avaliadas pela sociedade e pelos órgãos de
controle.
Nesse sentido, o primeiro fator que chamou a atenção desta Comissão foi a apresentação, em
sequência, de justificativas distintas para o descumprimento dos dispositivos legais.
Na reportagem que originou a denúncia (Anexo 1.12), publicada em 18 de julho de 2019, o Secretário
Sebastião Bruno afirmou, em vídeo enviado ao portal G1 e disponibilizado no corpo da reportagem,
que os contratos ainda não haviam sido celebrados porque a pesquisa de preços não teria sido
finalizada.
O

Sr.

SEBASTIÃO

BRUNO - [...] Toda obra de engenharia precede

levantamentos. Levantamento topográfico, projeto, orçamento para depois
ser contratada. A contratação ainda não ocorreu porque a pesquisa de preços
ainda está sendo desenvolvida. (Quase 40 obras da prefeitura do Rio para
conter encostas são feitas sem licitação e sem contrato, G1, 18/07/2019)

Em matéria publicada posteriormente, pelo jornal O Globo no dia 25 de julho, a afirmação feita foi
distinta. O secretário reconheceu o erro (não publicação da autorização das obras emergenciais) e
afirmou que o contrato estaria sendo assinado naquele momento porque até então a prefeitura não
contava com recursos em caixa.
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - 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. A prefeitura foi buscar recursos em Brasília e não
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conseguiu. (Secretário de Crivella diz que faz obras sem contrato porque
seguir o que determina a lei é difícil, O Globo, 25/07/2019)

Na mesma matéria o Secretário apresenta ainda uma terceira justificativa, a de que seria difícil
atender às exigências legais previstas na Lei Geral de Licitações:
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - A realidade é que atender a lei é difícil porque no
momento da emergência há uma série de elementos que ainda não estão
disponíveis como o custo da obra. E há outra questão: ou a prefeitura se
omitia ou entrava nas obras. Nesse último caso, a população ia cobrar do
prefeito. Os contratos não podiam ser assinados sem reserva orçamentária.
Não são obras fantasmas. E há fiscalização. (Secretário de Crivella diz que faz
obras sem contrato porque seguir o que determina a lei é difícil, O Globo,
25/07/2019)

Esta última justificativa passou a ser repetida pelo Secretário Sebastião Bruno em diversas
reportagens e em depoimentos à esta CPI e à Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela
Resolução 1.480/2019, com a finalidade de “investigar, apurar e levantar os prejuízos monetários e
sociais causados pela paralisação das obras no Município do Rio de Janeiro.”.
Foi o caso do depoimento prestado no dia 8 de agosto à CPI Res. 1.480/2019:
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - A denúncia toda estava embasada na seguinte
premissa: a Prefeitura não deu publicidade entre cinco e oito dias. E aí, eu
digo: nem a Prefeitura atual nem nenhuma. [...] Porque é humanamente
impossível... quem fez a lei não atentou para este detalhe: atender... o
conceito da lei é importantíssimo, agora, na letra da lei, às vezes, é difícil.
Porque o jurista que fez a lei, às vezes, não teve uma informação mais
apurada de um técnico da área para lhe dizer: “Olha, dar publicidade num
evento emergencial em cinco dias é humanamente impossível”. (Notas
Taquigráficas da 2ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 08/08/2019)

Que se repetiu em diversas declarações no depoimento prestado à esta Comissão no dia 18 de
setembro de 2019:
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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.
[...]
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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.’
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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.
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. [...] (Notas Taquigráficas da
21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)

Cabe notar que as justificativas apresentadas incorrem na confusão sobre a denúncia. Há a mistura
da publicidade do contrato e da publicidade da dispensa de licitação. No entendimento desta
comissão ainda que a celebração do contrato atrase por razões adversas tal fato não constitui
impeditivo para que se dê publicidade ao processo de dispensa de licitação.
As versões apresentadas, no entanto, demonstram elevado grau de incoerência com o que se
observou na prática. Se não havia definição do preço das intervenções como havia movimentação de
canteiro e realização de serviços? As empresas contratadas teriam resolvido, em ato altruísta, arcar
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com os riscos eventuais de comprometer-se a realizar serviço que posteriormente poderia ter
orçamento modificado? Por outro lado, se a existência de movimentação de canteiro implicava na
existência de projeto e orçamento por que a publicidade das informações não foi dada?
Essas perguntas levaram esta comissão a aprofundar-se na investigação do tema e solicitar os
processos administrativos relacionados a 18 das 38 obras relacionadas. A solicitação não se estendeu
a totalidade das obras uma vez que esta comissão não dispunha dos números dos processos
administrativos das diversas intervenções, conseguindo apenas garimpar, através de diversas fontes
jornalísticas, os números referentes aos processos das obras iniciadas em razão dos eventos
chuvosos de fevereiro.
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7.3.1.3 - A confusão sobre publicidade e as pesquisas no Diário Oficial e no Sistema Único de Controle
de Processos (SICOP)
O primeiro fator de extrema preocupação desta comissão está relacionado à confusão conceitual
sobre o princípio de publicidade da administração pública apresentado no depoimento do Secretário
Municipal de Infraestrutura e Habitação, o Sr. Sebastião Bruno. Como já observado, a Lei Geral de
Licitações apresenta condições claras para a publicidade dos atos de dispensa, que devem ser
publicados em Imprensa Oficial e conter informações específicas quanto à justificativa de dispensa,
escolha de contratado e preço.
Em seu primeiro depoimento à esta CPI o Secretário afirmou que a publicidade foi dada através do
Decreto de Calamidade Pública, Decreto Rio n° 45.805, publicado no Diário Oficial no dia 11 de abril de
2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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 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.
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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. [...] (Notas Taquigráficas da 21ª Reunião, CPI Res.
1480/2019, em 18/09/2019)

No entanto ao buscarmos o decreto no diário oficial foi constatada a inexistência do referido ‘mapa’
anexo ao decreto. E a única menção que o decreto faz sobre dispensas de licitação se trata de uma
autorização genérica às dispensas de licitação “que tratarem de aquisição de bens necessários às
atividades de resposta à enchente” e “de prestação de serviços e obras relacionadas com a
reabilitação dos cenários causados pela chuva”.
Art. 3º Ficam dispensados de licitação, na forma do inciso IV, do art. 24, da
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, sem prejuízo das restrições
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências, os contratos de aquisição de bens necessários às
atividades de resposta à enchente, de prestação de serviços e de obras
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relacionadas com a reabilitação dos cenários causados pela chuva, desde que
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias
consecutivos e ininterruptos. (Decreto Rio n° 45.805/2019, Publicado no
Diário Oficial de 11 de abril de 2019)

Não se trata, portanto, da publicidade solicitada nos termos da lei, mas uma autorização prévia por
parte do Chefe do Poder Executivo Municipal a fim de orientar os diversos órgãos da administração.
Em outras palavras, o que se sabia era que havia uma autorização de caráter genérico para
dispensas de licitação de obras relacionadas às chuvas. Não se sabia, no entanto, se essas dispensas
haviam sido concretizadas e quais obras eram objeto de dispensa do processo licitatório. Esse
conjunto de fatores tornava impossível qualquer tentativa de fiscalização por parte do Poder
Legislativo Municipal.
Ao ser indagado sobre a inexistência de mapa anexo ao decreto de calamidade pública o Secretário
Sebastião Bruno insistiu na sua existência, afirmando ainda que a publicidade também foi dada em
veículos de comunicação e jornais.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – [...] 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. [...] (Notas Taquigráficas da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em
18/09/2019)
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Cabe notar que a publicidade, para efeitos de eficácia dos atos da administração pública e do
cumprimento dos Princípios da Administração Pública tem forma especificamente definida em lei. A
existência de matérias jornalísticas ou publicação em veículos de comunicação social do poder
público em si não cumprem os requisitos básicos para se caracterizar a publicidade do ato, embora
sejam importantes instrumentos para que essa publicidade seja mais acessível. Em outras palavras,
a publicação da informação na imprensa e nas redes não substitui a publicação das informações em
Diário Oficial.
Diante deste cenário foi realizada pesquisa direcionada ao Diário Oficial com vistas à identificar
quando se deu a primeira menção aos processos administrativos que vão do número
06/100.176/2019 a 06/100.193/2019, referentes a 18 das 38 obras emergenciais apresentadas na
denúncia veiculada em matéria jornalística. O resumo das descobertas encontra-se na tabela a
seguir.
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Tabela 49 - Datas das Primeiras Menções dos Processos Administrativos em Diário Oficial
Processo

Primeira Publicação
no Diário Oficial

Conteúdo da Publicação

06/100.176/2019

29/07/2019

Designa servidores para fiscalizar a obra

06/100.177/2019

29/07/2019

Designa servidores para fiscalizar a obra

06/100.178/2019

29/07/2019

Designa servidores para fiscalizar a obra

06/100.179/2019

29/07/2019

Designa servidores para fiscalizar a obra

06/100.180/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.181/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.182/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.183/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.184/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.185/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.186/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.187/2019

-

Não foi encontrada, até a elaboração deste relatório,
publicação em diário oficial.

06/100.188/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.189/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.190/2019

-

Não foi encontrada, até a elaboração deste relatório,
publicação em diário oficial.

06/100.191/2019

-

Não foi encontrada, até a elaboração deste relatório,
publicação em diário oficial.

06/100.192/2019

29/07/2019

Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa
de licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93

06/100.193/2019

29/07/2019

Designa servidores para fiscalizar a obra

Fonte: Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro
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Em seguida procedeu-se a mesma verificação nos registros do Sistema Único de Controle de
Processos (SICOP) da Prefeitura do Rio de Janeiro. O resumo encontra-se a seguir.
Tabela 50 - Datas dos primeiros registros de tramitação dos Processos Administrativos (SICOP)
Processo

Primeira
Tramitação

Despacho

Órgão Destino

06/100.176/2019

19/07/2019 - 15h41

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência

06/100.177/2019

30/05/2019 - 15h18

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.178/2019

20/05/2019 - 15h20

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.179/2019

18/07/2019 - 14h36

Dá ciência à

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.180/2019

19/07/2019 - 15h41

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência

06/100.181/2019

19/07/2019 - 15h41

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência

06/100.182/2019

22/05/2019 - 10h59

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.183/2019

10/07/2019 - 11h00

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.184/2019

05/06/2019 - 12h01

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.185/2019

02/05/2019 - 16h22

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.186/2019

02/05/2019 - 16h22

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.187/2019

10/07/2019 - 11h00

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.188/2019

23/05/2019 - 12h05

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.189/2019

20/05/2019 - 15h20

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.190/2019

10/07/2019 - 11h00

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras

06/100.191/2019

19/07/2019 - 15h09

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência

06/100.192/2019

19/07/2019 - 14h59

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência

06/100.193/2019

19/07/2019 - 15h46

Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência

Fonte: Sistema Único de Controle de Processos (SICOP)

O que se verifica, na realidade, é que a primeira menção em Diário Oficial dos processos
administrativos referentes às obras emergenciais se deu apenas no dia 29/07, quando faltavam
apenas 7 dias para o encerramento do prazo de 180 dias previsto em lei. Por outro lado os processos
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administrativos registram como primeira tramitação no SICOP datas que variam entre o dia 2 de
maio de 2019 e o dia 19 de julho do mesmo ano.
Cabe notar que no momento da assinatura dos contratos e da primeira menção em Diário Oficial
diversas obras já haviam se encerrado, no entanto, a despeito da solicitação feita através do Ofício
CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH) não
informou as datas de início e término de execução das obras. A planilha enviada (anexo 1.15) contém
apenas data de previsão de término para as obras que ainda estão em andamento.
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Figura 42 - Planilha de Acompanhamento de Obras Geo-Rio

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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7.3.1.4 - O acidente na obra que “não existia” e a execução de obras sem Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART)
Outro fato de grave preocupação a esta Comissão é a inexistência de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) para as obras em execução. Ironicamente ou não esse fato chamou atenção das
investigações desta CPI diante da notícia de acidente (anexo 1.13), envolvendo três pessoas, em uma
obra na localidade conhecida como Jardim Pernambuco, mais especificamente na Rua Embaixador
Graça Aranha, que embora seja logradouro público está localizada dentro de uma área vigiada por
cancelas e seguranças particulares no bairro do Leblon.
Trata-se de uma das 38 obras emergenciais realizadas sem a devida publicidade dos atos. Segundo a
reportagem, o acidente teria acontecido por volta das 07h50, momento em que seis operários
trabalhavam no local.
Funcionários do condomínio contaram que o acidente aconteceu às 7h50. No
momento do deslizamento outros seis operários trabalhavam na parte alta,
no calçamento da rua. De acordo com os funcionários do condomínio, as
obras começaram há cerca de um mês, depois das fortes chuvas que
atingiram principalmente a Zona Sul do Rio e provocaram um deslizamento
que destruiu parte da calçada.
Engenheiros da Geo-Rio estiveram no local logo após o novo deslizamento e
decidiram interditar a rua no trecho da obra.
— Nas chuvas de fevereiro, o solo cedeu, destruindo parte do calçamento da
rua. Há cerca de um mês a Prefeitura deu início às obras para realizar uma
contenção no local e reconstruir o trecho da rua. Com as chuvas de ontem, o
solo que já estava encharcado ficou ainda mais instável — explicou um dos
operários que trabalham no local. (Três pessoas ficam feridas em
deslizamento de terra no Jardim Pernambuco, no Leblon, Extra, 29/04/2019)

Diante da inexistência de contrato firmado a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia fica impossibilitada. No entanto a ART
constitui instrumento fundamental para o exercício do poder de fiscalização do CREA. De mesmo
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modo é a ART que estabelece, para os efeitos legais, quem são os responsáveis técnicos pela obra. A
Lei Federal n° 6.496/1977 estabelece a obrigatoriedade de emissão de ART para obras realizadas por
contrato escrito ou verbal.
Art 1º - 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" (ART).
Art 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. (Lei Federal n°
6.496/1977)

Qual não foi, então, a surpresa desta comissão diante da afirmação do Sr. Secretário Sebastião Bruno,
de que a ART serve apenas para arrecadação do CREA. Embora, no entendimento desta Comissão, a
declaração não constitua infração propriamente dita revela o desconhecimento da real finalidade da
anotação de responsabilidade técnica (definição legal dos responsáveis e registro para fins de
fiscalização) bem como revela um elevado grau de desprezo pelo instrumento de fiscalização. Em
que pese as possíveis críticas sobre a atuação do CREA enquanto órgão fiscalizador cumpre notar
que não é de bom tom que um Secretário Municipal às verbalize desta forma.
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?
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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. (Notas
Taquigráficas da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)

O infeliz acidente na obra, entretanto, jogou luz sobre a realização de uma das obras emergenciais
que, segundo a reportagem teve início em fevereiro de 2019. No entanto as informações disponíveis à
esta comissão não permitem apontar, inicialmente, quando se deu a conclusão da obra. Trata-se,
portanto, de mais uma consequência objetiva da contratação de obras emergenciais sem o respeito
aos procedimentos legais previstos na Lei 8.666/93.

336

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
7.3.1.5 - Os processos administrativos e a caracterização de falso testemunho.
Os diversos indícios de irregularidades levaram esta Comissão a elaborar requerimento de
informações específico sobre as obras contratadas de forma irregular, dentre os quais diversas
informações foram solicitadas, além da íntegra dos processos administrativos referentes às 18 obras
das quais esta comissão possuía a numeração dos processos. O Ofício CPI Res. 1450/2019 n°
102-B/2019 foi respondido apenas no dia 26 de setembro de 2019, mais de 10 dias após o vencimento
do prazo estabelecido.
Os processos administrativos apresentados (06/100.176/2019 a 06/100.193/2019) apresentam, de
modo geral, a mesma estrutura. São iniciados com um ofício enviado pelo então Diretor de Obras da
Fundação Geo-Rio, Sr. Ernesto Ferreira Mejido, à Presidência da Fundação.
Nos ofícios, encaminhados em caráter de urgência, são apresentados, para apreciação e autorização
pela administração, (i) o relatório fotográfico; (ii) as notícias do dia do acidente; (iii) a estimativa inicial
de custo; (iv) a proposta de 3 empresas interessadas em executar os serviços em caráter
emergencial, e; (v) a razão de escolha do executante para cada uma das obras emergenciais.
A surpresa desta comissão ao constatar que todos os ofícios são datados de 11 de fevereiro de 2019
só não foi maior do que a surpresa ao constatar que 15 dos 18 processos contam com assinatura e
despacho do Sr. Secretário Sebastião Bruno datado de 12 de fevereiro de 2019 (dia seguinte)
autorizando a contratação das obras.
Trata-se, portanto, de gravíssima constatação. Em sendo verdadeiras as informações apresentadas
nos processos administrativos, não apenas a Fundação Geo-Rio dispunha das informações exigidas
para a dispensa de licitação nos termos do Art. 26 da Lei Geral de Licitações (Lei n° 8.666/1993) como
esta informação era de pleno conhecimento do Sr. Secretário Sebastião Bruno.
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Figura 43 - Exemplo de ofício de abertura dos processos administrativos (Processo 06/100.176/2019)

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Com exceção dos 06/100.187/2019, 06/100.191/2019 e 06/100.192/2019, todos os demais
documentos apresentam assinatura e despacho do Sr. Secretário sete dias após o evento que
caracterizou a emergência.
Neste sentido os documentos constituem prova material que contradiz a versão apresentada pelo Sr.
Secretário em diversas declarações à imprensa, à CPI Res. 1480/2019 e à esta Comissão, na qual
afirmara que seria “humanamente impossível” dispor das informações exigidas pela lei no prazo
determinado.
Cabe notar que a insistência no tema não se trata de um apego específico ao prazo de 5 dias previsto
em lei por parte desta Comissão. Em se tratando de um vencimento de prazo de poucos dias ou até
semanas, poderia se argumentar a demonstração de boa fé e esforço para atender as exigências
legais. A demora de quase seis meses para a publicação das informações relativas à dispensa de
licitação, no entanto, aponta no sentido contrário e indica ato de má fé ou o desprezo total pelo
princípio da legalidade.
Esta comissão inclusive questionou o Secretário a respeito do prazo que consideraria razoável para o
cumprimento das exigências do Art. 26 da Lei 8.666/93, questionamento que sucessivamente não foi
respondido.
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 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.
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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) – 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?
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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.
[...]
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.
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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: 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! [...] (Notas Taquigráficas
da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)

O que se observa, portanto, é que de acordo com o conteúdo dos processos administrativos haveria
plena capacidade em se dar publicidade, ainda que não no prazo da letra fria da lei, em um prazo
adequado ao espírito do instrumento legal, que busca garantir que situações de calamidade ou
emergência não sejam utilizadas para desvirtuar o devido processo licitatório e a devida
transparência necessária às contratações com a administração pública.
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Nota-se que todos os depoentes, quando do início da tomada de depoimento, são avisados de que
fazer afirmação falsa ou negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso testemunho,
conforme preceitua o Código Penal em seu artigo 342.
Trata-se, portanto, de uma escolha de sofia. Ou esta comissão interpreta que o Sr. Secretário falou a
verdade, o que indica a prática de fraude generalizada (falsidade ideológica) nos processos
administrativos que envolveriam, além do Sr. Secretário, diversos outros agentes públicos e privados.
Ou o que se entende é que o Sr. Secretário Sebastião Bruno faltou com a verdade à esta Comissão ao
afirmar, reiteradamente, que não deu publicidade aos atos de dispensa por não ter disponíveis as
informações exigidas pela lei.
Esses fatos agravam-se diante da constatação, que será tratada a seguir, dos indícios que apontam
para a possível combinação de preços e formação de cartel no processo de contratação por dispensa
de licitação das obras emergenciais resultantes dos impactos das chuvas do dia 6 de fevereiro de
2019.
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7.3.1.6 - Os indícios de cartelização. Os descontos irrisórios e a “combinação” de erros.
Com base nos processos administrativos recebidos as investigações desta comissão dedicaram-se a
buscar entender qual foi a razão de escolha das empresas. Ainda que Lei Geral de Licitações permita
a utilização de diversas justificativas, como capacidade técnica, afinidade com o serviço a ser
executado, disponibilidade, boa conceituação etc, observa-se que nos casos em tela as empresas
foram escolhidas com base no maior desconto ofertado sobre a estimativa de custos apresentada
pela Fundação Geo-Rio.
Os ‘descontos’ no entanto variam entre 0,00% e 0,50% sobre o valor estimado, com a exceção da
obra realizada na Rua Gumercindo Bessa, no Rio Comprido (PA 06/100.188/2019), na qual a empresa
Jeton Construções Ltda. apresenta uma proposta de desconto de 1,00% sobre o valor estimado das
obras.
O que se observa é que as 15 obras emergenciais que foram contratadas são realizadas por um
seleto grupo de 9 empresas. Os valores agregados por empresas são apresentados conforme o
resumo abaixo.
Tabela 51 - Resumo das Empresas Contratadas e Valores
Empresa

Valores Contratados

% do Total

Número de Obras

ERWIL

R$ 15.316.289,50

32.52%

3

SOPE

R$ 9.996.115,05

21.22%

2

SANTOS MOTA

R$ 4.999.904,90

10.62%

1

TIFARA

R$ 6.062.293,09

12.87%

2

RESITEC

R$ 844.700,11

1.79%

1

SAMEL

R$ 2.030.384,18

4.31%

2

GEOMECANICA

R$ 3.290.799,13

6.99%

1

SEEL

R$ 3.800.753,67

8.07%

2

JETON

R$ 759.811,31

1.61%

1

Total

R$ 47.101.050,97

100.00%

15

Fonte: Processos Administrativos 06/100.176/2019 a 06/100.193/2019
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Observa-se ainda o comportamento repetitivo de certos grupos de empresas. Em todos os casos em
que a empresa ERWIL Construções Ltda. é escolhida o desconto apresentado é de 0,2% sobre a
estimativa de custos e a tomada de preços é feita também com as empresas SAMEL - Santa Maria
Construtora Ltda. e TIFARA Construção e Consultoria Ltda., que apresentam respectivamente, 0,0%
de desconto e valores que variam entre 0,05% e 0,1% de desconto.
Em outro caso emblemático a empresa TIFARA Construção e Consultoria Ltda.vence duas tomadas
de preço totalizando R$ 6.062.293,09 apresentando descontos de 0,3% e 0,2%, contra as empresas
SANTOS MOTA Engenharia e RESITEC de Petrópolis Construções Ltda, ao passo que a SANTOS MOTA
Engenharia vence uma tomada de preço no valor de R$ 4.999.904,90, contra as empresas RESITEC
de Petrópolis Construções Ltda e a TIFARA Construção e Consultoria Ltda., apresentando apenas
0,4% de desconto.
Nota-se ainda o caso em que a empresa SOPE - Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda.
vence uma tomada de preços no valor de R$ 6.223.042,92 apresentando desconto de 0,4% sobre a
proposta inicial contra as empresas SAMEL - Santa Maria Construtora Ltda. e RESITEC de Petrópolis
Construções Ltda, ao passo em que a empresa RESITEC de Petrópolis Construções Ltda vence uma
tomada de preços no valor de R$ 844.700,11, apresentando desconto de apenas 0,25% contra as
empresas SOPE - Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda. e SAMEL - Santa Maria
Construtora Ltda.
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Tabela 52 - Descontos apresentados por empresa para cada tomada de preços
Processo

Local da Obra

06/100.176/2019

Niemeyer
Ponto 1

06/100.180/2019

06/100.181/2019

06/100.178/2019

06/100.179/2019

Niemeyer
Ponto 5

Chácara do Céu

Niemeyer
Ponto 3

Niemeyer
Ponto 4

Rua Embaixador
06/100.189/2019* Graça Aranha, 450
- Leblon

06/100.182/2019

06/100.177/2019

06/100.185/2019

Estrada do Joá

Niemeyer
Ponto 2

Barra de Guaratiba
- Ponto 1

Valor
R$ 9.179.730,48

R$ 4.340.907,94

R$ 1.795.651,08

R$ 4.999.904,90

R$ 5.087.465,95

R$ 974.827,14

R$ 844.700,11

R$ 6.223.042,92

R$ 3.773.072,13

Empresas

Desconto

ERWIL Construções LTDA

0,2%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,0%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,1%

ERWIL Construções LTDA

0,2%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,0%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,1%

ERWIL Construções LTDA

0,2%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,0%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,05%

SANTOS MOTA Engenharia

0,4%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.

0,0%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,1%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,3%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.

0,0%

SANTOS MOTA Engenharia

0,2%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,2%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.

-

SANTOS MOTA Engenharia

-

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.

0,25%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,15%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,1%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,4%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.

0,1%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,2%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,5%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,2%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,0%

346

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

Processo
06/100.193/2019

06/100.183/2019

06/100.192/2019

06/100.186/2019

06/100.184/2019

06/100.188/2019

Local da Obra
Camarista Meier

Rua São Leobaldo,
103 - São Conrado

Elevado das
Bandeiras

Barra de Guaratiba
- Ponto 2

Valor
R$ 1.198.626,69

R$ 3.290.799,13

Rua Gumercindo
Bessa - Rio
Comprido

R$ 759.811,31

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,1%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,0%
0,0%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

0,1%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,0%

GRAVISA - Engenharia e Empreendimentos

0,0%

SEEL

0,5%

SANTOS MOTA Engenharia

0,0%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,1%

SEEL

0,5%

Engeum - Construções LTDA

0,0%

GEOMECANICA S.A.

0,3%

GEOMECANICA S.A.

0,4%

SEEL

0,1%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,25%

R$ 1.266.689,24

Estrada das
Canoas - São
Conrado

Desconto

GRAVISA - Engenharia e Empreendimentos
R$ 831.757,49

R$ 2.534.064,43

Empresas

JETON Construções Ltda.

1,0%

MTF Construção e Manutenção LTDA

0,0%

Universal

0,8%

Fonte: Processos Administrativos 06/100.176/2019 a 06/100.193/2019

Ainda que o comportamento das empresas - a apresentação de descontos irrisórios e o revezamento
de vencedores nas tomadas de preços - sejam indícios preliminares e ainda frágeis de um processo
de combinação de preços e formação de cartel, tal suspeita é reforçada ao se verificar que nos
diversos casos os ofícios enviados pelas empresas à Fundação Geo-Rio com as propostas de
desconto são idênticos, reproduzindo inclusive os mesmos erros materiais (erros de digitação).
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Como é o caso dos 3 ofícios presentes nos processos 06/100.181/2019 e 06/100.191/2019, em que as
empresas ERWIL, SAMEL e TIFARA endereçam os ofícios à “Fundação Instituto de Geotécnia” (ao
invés de Geotécnica) aos cuidados do Sr. “Herben” (ao invés de Herbem) da Silva Maia. Nesses
mesmos ofícios há ainda um erro na sequência de numeração dos itens que é reproduzido pelas 3
empresas, que seguem a ordem “5, 7, 6” ao invés de “5, 6, 7”.
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Figura 44 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas.

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Em outro exemplo, presente no processo de número 06/100.182/2019 as empresas RESITEC, SAMEL
e SOPE, além de apresentarem ofícios idênticos, reproduzem o mesmo erro ao escrever, no item 2
“manter o mesmo percentual de desconto quanto da finalização do orçamento”.
Figura 45 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas. (06/100.182/2019).

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Figura 46 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas. (06/100.182/2019).

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Figura 47 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas. (06/100.182/2019).

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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A reprodução de erros materiais idênticos em ofícios que supostamente possuem origens distintas
nos parece excessivamente coincidente para se tratar de mero acidente. Trata-se de um forte indício
de que os documentos, ao menos, beberam da mesma fonte ao serem elaborados.
Considerando que o único fator diferente nas propostas das empresas e que justificou a escolha das
mesmas foi o desconto apresentado sobre a estimativa de preços original e que os percentuais de
desconto apresentados por todas as empresas são irrisórios, variando entre 0% (zero por cento) e
0,5% (meio por cento) e somando-se a este fator indícios graves e materiais de que a elaboração das
propostas bebeu em fonte única, apresenta-se grave preocupação, por parte desta Comissão, de que
os processos de dispensa de licitação tenham sido utilizados para subverter o devido processo
licitatório legal e os princípios da administração pública.
Esses indícios serão apresentados aos órgãos de fiscalização competentes, com vistas a que
procedam uma investigação mais detalhada, que confirme ou descarte as suspeitas aqui
apresentadas, bem como farão parte do capítulo de indiciamentos deste relatório, a fim de que os
órgãos de controle apurem as responsabilidades diretas dos agentes envolvidos.
O conjunto de fatos apresentados aponta para a impossibilidade do exercício constitucional de
fiscalização dos atos do Poder Executivo:
i.

Descobre-se, por meios diversos, que há uma obra em curso, mas não se sabe os valores
e empresas contratados uma vez que não há publicidade em imprensa oficial.

ii.

É impossível ter acesso aos detalhes do contrato uma vez que o contrato leva meses
para ser assinado.

iii.

É impossível saber quem são os responsáveis técnicos uma vez que não há emissão de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

iv.

É impossível saber quem são os responsáveis pela fiscalização da obra uma vez que a
prefeitura não pode designar servidores para acompanhar uma obra que formalmente
não existe.
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v.

É impossível saber se as obras estão sendo executadas dentro do prazo porque não se
sabe quando iniciaram.

vi.

E, por fim, quando é feita a requisição de informações para o órgão responsável a
resposta, além de chegar com atraso, não apresenta todas as informações solicitadas.
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7.3.2 - A desvirtuação da reserva de contingência.
Outro fato que causa grave preocupação a esta comissão diz respeito à desvirtuação do instrumento
da reserva de contingência. A reserva de contingência é uma dotação global não especificamente
destinada a órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica. Tratam-se de recursos
que serão utilizados para a abertura de créditos suplementares por parte do poder executivo a fim de
atender demandas específicas.
Em outras palavras, a reserva de contingência deve ser formada por recursos orçamentários livres
que estejam à disposição da administração para o atendimento de demandas provocadas por evento
incerto no futuro.
No entanto, o que se observa no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro é a utilização da reserva de
contingência como artifício contábil para a subversão das previsões estabelecidas na Lei
Orçamentária Anual (LOA). Em outras palavras observa-se o contingenciamento de recursos para
diversas pastas no início da execução orçamentária que depois são redirecionados através da
abertura de sucessivos créditos suplementares ao longo do exercício.
Esta prática subverte a função precípua do instrumento da reserva de contingência e expõe a cidade
ao risco de indisponibilidade financeira para o atendimento de eventos emergenciais, na hipótese de
sua ocorrência.
No entendimento desta Comissão, a utilização da reserva de contingência como instrumento de
subversão das previsões orçamentárias constitui fato grave e deve ser objeto de reorientação das
práticas da administração municipal. Esta deve buscar garantir a existência de recursos na reserva de
contingência para que a mesma cumpra sua função legal.
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7.3.3 - Intervenções emergenciais de pequeno porte, limpeza e remoção de entulhos e resíduos dos
desastres.
Além das intervenções emergenciais de grande porte cabe ao Poder Público, na sequência dos
desastres, realizar intervenções de pequeno porte, sejam de demolição, desmonte de blocos,
remoção de árvores ou entulhos e recuperação de pequenos danos. Essas intervenções, por sua vez,
devem ser garantidas por contrato específico de prestação de serviços de conservação e devem
estar previstas como contingências recorrentes.
Nesse sentido causa preocupação à esta Comissão o relato apresentado em matéria jornalística
publicada pelo jornal O Globo (Lugares atingidos por temporais no Rio sofrem com falta de obras e
recursos, 13/10/2019 - Anexo 1.16). Segundo a reportagem, mesmo após meses passados das chuvas
de 9 de abril, diversos locais da cidade, especialmente favelas e bairros mais pobres, ainda aguardam
pela realização de serviços de manutenção ou conservação de pequeno porte.
Não se tratam de grandes obras. A matéria aponta uma série de exemplos:
(i) A demora na execução de obras e serviços na localidade conhecida como Bagulheiro, no Vidigal,
onde 13 casas ainda têm destino incerto.
(ii) Na localidade conhecida como Jaqueira, também no Vidigal, onde as limpezas foram feitas
parcialmente e uma pequena ponte não foi refeita.
(iii) Já em Botafogo, na Avenida Carlos Peixoto, pedaços de árvore e um bloco de concreto
continuariam no local onde aconteceu o deslizamento e o guarda corpo destruído não teria sido
refeito.
(iv) Na Babilônia os escombros da casa atingida pela avalanche não teriam sido removidos e três
árvores ameaçam desabar.
(v) Por fim, no Jardim Maravilha, em Guaratiba, a ponte de onde uma pessoa caiu e se afogou
continua sem guarda-corpo.
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Os diversos casos apontados pela reportagem juntam-se às demandas já mapeadas pelo Grupo de
Trabalho Interdisciplinar e ainda não atendidas. Para diversas ações elencadas no relatório do GTI, a
Prefeitura sequer aponta o orçamento estimado, a previsão de início da ação ou o período de duração
das intervenções.
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7.3.4 - Redefinição de prioridades e ajustes orçamentários
A redefinição das prioridades e a realização de ajustes orçamentários é essencial para que os
desastres não se repitam. Se o conjunto de erros de prevenção fica evidente na fase de gestão da
crise e as insuficiências da gestão de crises ficam evidentes na fase de reconstrução do território, a
não realização de um balanço técnico-político e a não redefinição de prioridades para o
enfrentamento dos desastres pode resultar em um novo processo de prevenção falho, fechando
assim o ciclo vicioso dos desastres.
Nesse sentido é gravíssima a constatação desta comissão de que a administração municipal não
realizou um balanço técnico-político de sua atuação para a prevenção, gestão de crises e
atendimento aos atingidos das chuvas de fevereiro e abril.
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

358

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
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. [...] (Notas
Taquigráficas da 23ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 03/10/2019)

Ademais, apesar da iniciativa tomada para a revisão dos estágios operacionais da cidade e de outras
pequenas iniciativas pontuais, o que esta Comissão observou é que os planos e protocolos de ação
não estão sendo revistos de forma adequada. As revisões são feitas com base nos mesmos
documentos já existentes, novos elementos não são acrescentados e deficiências de planejamento
não são sanadas.
Apesar da destinação de um grande volume de créditos suplementares para um conjunto de obras
emergenciais constata-se também que muitos deles não foram utilizados. Segundo levantamento
elaborado pelo gabinete da Vereadora Teresa Bergher (PSDB), membro desta Comissão, e publicado
em reportagem do jornal O Globo (anexo 1.16), do total de R$ 548,7 milhões destinados para a
prevenção de enchentes e deslizamentos que estariam disponíveis no ano de 2019, só 29% (R$ 161,6
milhões) teriam sido liquidados até o momento.
E a situação para o ano que vem, por sua vez, continua preocupante. Esses programas, segundo o
mesmo levantamento, sofreram um corte de 38% no Projeto de Lei Orçamentária. Em números
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absolutos trata-se de R$ 209 milhões a menos que o disponível em 2019. Soma-se a isto o
comportamento recorrente do Poder Executivo em executar patamares muito inferiores aos da
dotação orçamentária e observa-se um cenário de ampliação das vulnerabilidades socioambientais
da cidade e, consequentemente, do risco de exposição a eventos adversos potencialmente indutores
de desastres..
Em síntese o que se observa é que o conjunto de erros no processo de revisão do planejamento e das
prioridades aponta para uma gestão municipal que não aprende as importantes lições deixadas por
cada desastre, em especial a de que a prevenção não pode ser secundarizada ou menosprezada.
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7.4 - Resolução dos Conflitos Socioambientais
O poder público deve, durante o período pós-desastres buscar a resolução dos conflitos
socioambientais. Entretanto, o somatório das ações tem resultado na restauração dos cenários de
vulnerabilidades e conflitos presentes antes dos desastres, ao invés da modificação estrutural das
relações existentes no ambiente urbano.
Em outras palavras, ao final do desastre as ações da Prefeitura tem replicado as condições de
vulnerabilidade pré-desastres. Reinicia-se assim o ciclo de aprofundamento das desigualdades
socioambientais da sociedade carioca.
Uma das ações que evidencia esse comportamento é a inexistência de uma hierarquização nas ações
de recuperação do território. Sem uma hierarquização clara e publicizada, a sociedade não tem
condições efetivas de cobrar e acompanhar o andamento das ações, ao passo que o gestor público
ou o agente político ganham uma ‘margem de manobra’ para decidir por critérios próprios quais são
as prioridades. Na prática, o que se vem observando é uma constante priorização de áreas já
estruturadas e ocupadas por habitantes de alta renda, em detrimento de regiões informais ou de
baixa estruturação e ocupadas por habitantes de baixa renda.
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7.4.1 - Atendimento de novas demandas
Com o objetivo de criar uma experiência diferenciada no acompanhamento das demandas e no
estabelecimento de ordens de prioridades os membros desta Comissão propuseram à Secretaria
Municipal da Casa Civil, no dia 26 de abril, durante audiência pública desta CPI, a criação de um Grupo
de Trabalho Interdisciplinar (GTI) composto por diversos órgãos da Prefeitura responsáveis pelo
atendimento das solicitações no pós-desastres.
O GTI tinha por objetivo visitar 10 comunidades atingidas pelos desastres e realizar um levantamento
geral das necessidades de forma integrada, com o objetivo de atuar em rede para evitar gargalos e
omissões. Uma análise mais detalhada da experiência deste Grupo de Trabalho está presente no item
2.5 deste relatório.
Ao final dos trabalhos foi produzido um extenso relatório. No entanto, o documento não apresenta
prazo ou previsão de orçamento para diversas das intervenções propostas. Além disso, o relatório é
construído como uma justaposição de diferentes relatórios elaborados de forma insulada por cada
órgão membro do GTI. Não por acaso, o documento é repleto de conflitos e omissões.
No dia 13 de setembro, a CPI realizou uma segunda audiência pública para o GTI apresentar o
relatório ao público e ouvir os moradores dos locais atingidos que, na sua imensa maioria, ainda
aguardam providências para os seus problemas.
Na audiência pública, diversos moradores dos locais vistoriados expuseram suas críticas ao relatório
apresentado pela Prefeitura. Ao final, a CPI sugeriu à Prefeitura retornar aos locais que foram
vistoriados e discutir o teor do relatório com os moradores. O Secretário da Casa Civil, Paulo Albino
Santos Soares, se comprometeu em organizar esses retornos.
Um mês depois dessa audiência, no dia 13 de outubro, o jornal O Globo publicou uma matéria
intitulada “Locais atingidos por temporais no Rio sofrem com falta de obras e recursos”. O subtítulo
da matéria resume o texto: “as catástrofes de fevereiro e 9 de abril ainda estão presentes em pelo
menos oito áreas devastadas”. A matéria registra inúmeros outros exemplos de solicitações que não
foram atendidas pelo poder público após as chuvas de fevereiro e abril.
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Enfim, até agora a atuação da Prefeitura no atendimento de novas demandas geradas pelos
impactos dos desastres ocorridos na cidade durante as chuvas do último verão foi, em geral, escassa
e ineficiente.
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Capítulo 8 - Saúde pública e saneamento ambiental
O presente capítulo pretende analisar a relação entre saúde pública, saneamento ambiental e
desastres socioambientais. Trata-se de um nexo importante de ser entendido para compreendermos
melhor a dinâmica socioambiental da cidade.

8.1 - A desordenada e precária política de saneamento ambiental do município
Os serviços de saneamento ambiental da cidade1 contemplam: (i) a coleta, transporte e tratamento
de esgoto; (ii) o fornecimento de água potável; (iii) a drenagem das águas pluviais; e (iv) a coleta e
tratamento de resíduos sólidos. Hoje as responsabilidades sobre tais serviços estão dispersas em um
mosaico administrativo de difícil compreensão.
A Comlurb (empresa pública municipal) é responsável pela coleta de lixo no município inteiro. A
Cedae (empresa pública estadual) é responsável pelo fornecimento de água potável de toda a cidade
e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto nas Áreas de Planejamento 1, 2, 3 e 4 (exceto as
favelas sem Unidades de Polícia Pacificadora). A Zona Oeste Mais Saneamento (empresa privada) é
responsável pela coleta e tratamento de esgoto na Área de Planejamento 5 (exceto as áreas não
urbanizadas e as áreas de proteção ambiental). Já a Fundação Rio-Águas é responsável pela
drenagem urbana da cidade como um todo, pelo esgotamento sanitário das favelas (exceto as com
Unidades de Polícia Pacificadora) e pela regulação da prestação de serviço da Zona Oeste Mais
Saneamento.
Neste complexo cenário de partilha territorial das responsabilidades, surgem uma série de
confusões. Alguns casos se destacam.

 avaliação dos planos de saneamento ambiental e do orçamento público disponibilizado para tais serviços já
A
foi realizada no capítulo 5 do presente relatório.
1
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Por exemplo, de acordo com a Prefeitura a responsabilidade sobre o esgotamento sanitário das
favelas com UPP é da Cedae. Durante depoimento da Fundação Rio-Águas, o técnico Sr. Wilmar Lopes
declarou:
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.
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
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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.
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
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Lucas. São os três em que a gente tem contratos, apenas de esgoto. (Notas
Taquigráficas da 22ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 23/05/2019)

Contudo, de acordo com representantes da Cedae, a empresa estadual só tem responsabilidade
sobre a manutenção da rede de esgotamento sanitário das favelas com UPP.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – (...) 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
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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
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”.
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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. (Notas Taquigráficas da 22ª
Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 08/08/2019)

Enquanto a Cedae e a Prefeitura discordam sobre quem tem responsabilidade sobre as favelas com
Unidades de Polícia Pacificadora, os moradores locais não sabem a quem cobrar para viabilizar a
ampliação de suas redes de esgotamento sanitário. No final das contas, nada é feito.
Por parte da Prefeitura, destaca-se, acima de tudo, a ausência completa de um programa municipal
de melhoria das condições de saneamento nas favelas. Desde 2012 não existe investimento em
expansão de saneamento nas favelas. Tal fato foi reconhecido pelo então presidente da Fundação
Rio-Águas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – (...) 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
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recursos. Estamos entrando com esse pleito para arrecadarmos esses
recursos pela outorga de água e esgoto no Município do Rio. (Notas
Taquigráficas da 22ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 23/05/2019)

Além disso, durante o depoimento da Cedae, seus representantes apresentaram os planos gerais de
um futuro projeto bilionário de investimentos em urbanização (denominado “Cidade-Comunidade”) na
Rocinha, no Complexo de Favelas da Maré e no Morro do Salgueiro. Contudo, todos os técnicos e
secretários da Prefeitura que foram indagados por esta Comissão disseram não conhecer o projeto
da empresa pública concessionária que presta o serviço de saneamento ambiental em grande parte
da cidade. Não houve participação da Prefeitura na fase de elaboração do projeto. Sequer houve troca
de dados sobre os territórios com a empresa concessionária. Tampouco houve a iniciativa da
Prefeitura em obter informações sobre o projeto uma vez que ela tomou conhecimento dos seus
marcos gerais. Vale registrar também que a Cedae se negou a enviar cópia do projeto para a análise
desta Comissão, apesar do envio de diversos ofícios requerendo tais informações.
Outro caso que merece destaque ocorreu durante a oitiva da Zona Oeste Mais Saneamento. O mapa
utilizado pelo presidente da empresa para indicar os territórios sob responsabilidade deles não
incluía a região de Barra de Guaratiba, classificada no mapa como área de proteção ambiental (o que
excluiria a empresa de responsabilidade sobre essa área, de acordo com o contrato firmado com a
Prefeitura). Ao serem indagados durante a oitiva, os representantes da empresa não souberam
informar com certeza se a área era de responsabilidade deles ou se ela estava mesmo fora dos
termos do contrato de concessão. Na semana seguinte, contudo, o presidente da empresa admitiu
que Barra de Guaratiba deveria estar no planejamento deles, apesar de, até serem indagados sobre
isso na CPI, a empresa não ter conhecimento dessa responsabilidade (mesmo após quase sete anos
de contrato com o município). O presidente afirmou, porém, que Barra de Guaratiba seria incluída na
fase final do contrato, recebendo investimentos em saneamento ambiental somente por volta do ano
de 2040 (o contrato de concessão se iniciou em 2012 e se encerra em 2042). Fica a impressão de
que, caso a CPI não tivesse convocado a empresa a depor, ninguém teria notado que a região de
Barra de Guaratiba havia sido esquecido tanto pela Zona Oeste Mais Saneamento, quanto pela
Prefeitura que concedeu a concessão.
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Os casos acima narrados retratam bem alguns dos dilemas sanitários da cidade, relacionados, em
geral, a problemas de planejamento, orçamento e gestão. Esta Comissão considera inadmissível o
grau de desordem e precariedade na política de saneamento do município. O resultado de tamanha
fragilidade e confusão é uma população urbana mais exposta aos riscos de desastres
socioambientais.
Assim como os desastres socioambientais muitas vezes geram danos e prejuízos às redes de
drenagem, à matriz de acesso à água potável, ao sistema de esgotamento sanitário e aos programas
de coleta de lixo da cidade, os problemas pretéritos de saneamento ambiental do território urbano
impactado também agravam a extensão e os efeitos dos desastres socioambientais, em especial, no
caso de enxurradas, inundações, enchentes e alagamentos. A insuficiência da rede de captação e
drenagem dificulta o disciplinamento das águas. Já a ausência de um sistema de esgotamento
sanitário adequado (como é o caso da maior parte das moradias da zona oeste e da quase totalidade
das favelas da cidade) resulta no despejo in natura de esgoto nos rios e lagoas da cidade,
contaminando as águas e assoreando os leitos, que se tornam mais propensos a cheias e inundações.
O problema se agrava quando, por falta de opção e orientação, os moradores utilizam as redes de
drenagem para escoar o esgoto e, em dias de chuvas intensas, as ruas são alagadas por águas
contaminadas, gerando doenças e agravos.
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8.2 - Impactos na saúde relacionados a um saneamento ambiental inadequado
A política sanitária da cidade envolve os serviços municipais de saneamento ambiental e saúde
pública. A relação entre ambos é tamanha que para cada dólar investido em saneamento, a
Organização Mundial de Saúde estima um retorno de quase seis vezes, considerando a redução nos
custos futuros em serviços de saúde, o aumento da produtividade econômica e um número menor
de mortes prematuras.
O saneamento ambiental abarca um conjunto de ações ligadas à saúde pública do território, entre as
quais se destacam:
1. S
 aneamento domiciliar
2. C
 ontrole da poluição atmosférica e sonora
3. C
 ontrole de vetores e pragas
4. P
 roteção dos rios e mananciais
5. R
 eflorestamento
6. C
 ontrole ambiental do uso e ocupação do solo
7. V
 igilância em saúde
8. P
 revenção e mitigação de desastres
9. C
 omunicação
10. E
 ducação e mobilização social
O relatório “Impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes de agravos relacionados a
um saneamento ambiental inadequado” da Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde
(Funasa), elenca uma série de doenças relacionadas à falta de saneamento:
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1.

2.

3.

4.

Doenças de transmissão feco-oral
a.

Diarreias

b.

Febres entéricas

c.

Hepatite A

2. D
 oenças transmitidas por inseto vetor
a.

Dengue

b.

Febre Amarela

c.

Leishmanioses
i.

Leishmaniose tegumentar

ii.

Leishmaniose visceral

d.

Filariose linfática

e.

Malária

f.

Doença de Chagas

Doenças transmitidas através do contato com a água
a.

Esquistossomose

b.

Leptospirose

4. D
 oenças relacionadas com a higiene
a.

Doenças dos olhos

b.

Tracoma

c.

Conjuntivites

d.

Doenças da pele

e.

Micoses superficiais

5. Geo-helmintos e teníases
a.

Helmintíases

b.

Teníases
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8.3 - Os impactos dos desastres socioambientais na saúde coletiva
Os desastres socioambientais afetam a saúde da população de um território de maneira desigual e
de formas distintas, direta e indiretamente, com efeitos que variam de horas a anos, a depender das
características do evento adverso e da vulnerabilidade socioambiental do território.
As durações dos impactos dos desastres sobre a saúde humana variam de curto (horas/dias), médio
(dias/semanas) a longo (meses/anos) prazos.
No curto prazo de tempo, entre horas e dias, se produzem a maior parte dos registros de óbitos e de
feridos. Nesta fase, executam-se as ações de resgate e urgência.
No médio prazo, entre dias e semanas, podem ocorrer doenças transmissíveis (como a leptospirose)
e doenças diarreicas. Além disso, o quadro de doenças não transmissíveis em pacientes crônicos
(como a hipertensão) pode ser agravado. Nesta fase, é preciso iniciar ações de vigilância, controle e
prevenção de doenças, bem como a reabilitação de serviços essenciais (como o abastecimento de
água e alimentos).
No longo prazo, entre meses e anos, os impactos na saúde se relacionam às doenças não
transmissíveis, especialmente, os transtornos psicossociais e comportamentais, as doenças
cardiovasculares, a desnutrição e a intensificação de doenças crônicas.
Isto significa que a política sanitária do município deve planejar ações para prevenir e mitigar os
impactos de curto (horas/dias), médio (dias/semanas)e longo (meses/anos) prazos dos desastres
socioambientais sobre a saúde da população carioca.
Além disso, os desastres podem gerar diversos tipos de consequências à saúde coletiva. No que se
refere às consequências ambientais, os desastres podem comprometer os serviços de esgotamento
sanitário, a quantidade e qualidade da água potável, as condições do solo e a oferta de alimentos,
além de gerar alterações nos ciclos de vetores, hospedeiros e reservatórios de doenças. No que se
refere às consequências sociais, os desastres podem comprometer a economia, a infraestrutura
urbana e os serviços essenciais que dão suporte às condições de vida no território, como escolas da
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rede de ensino público. Por fim, é claro, existem os efeitos específicos sobre a saúde que são
característicos de cada tipo de desastre socioambiental (geológico, hidrológico, climatológico ou
meteorológico), conforme demonstrado abaixo.
Figura 48 - Tipos de fenômenos naturais e seus efeitos sobre a saúde humana

Fonte: Freitas et al. (2014)

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991-2010, os desastres hidrológicos
(inundações) respondem pela enorme maioria dos desastres, do número de afetados e expostos,
bem como do número de doentes (taxa de morbidade). Também são os que apresentam maior
média de morbidade (29 pessoas doentes por desastre) e expostos (399 expostos por desastre).
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Já os desastres geológicos, apesar de corresponderem a apenas 1,4% dos desastres registrados pelo
Atlas, são os que apresentam a maior média de pessoas afetadas (4.888 afetados por desastre) e a
maior letalidade (13 vezes maior do que os desastres hidrológicos, por exemplo), sendo responsáveis
por 40% da mortalidade. Enquanto a média de mortes por desastre hidrológico é de cerca de 0,15
óbitos, a média de morte por cada desastre geológico é de 1,9 óbitos.
Tabela 53 - Registro de Desastres Naturais no Brasil, 1991-2010
Diretamente
expostos
(deslocados,
desabrigados,
desalojados)

Tipos de
desastres

Total dos
eventos

Afetados

Mortalidade

Morbidade
(enfermos e
feridos)

Hidrológicos

10.444

38.836.257

1.567

309.529

4.176.851

Climatológico

18.450

49.868.081

273

167.582

1.554.450

Meteorológico

2.290

4.120.439

161

4.917

276.847

Geológico/Geofísic
o

725

3.544.059

1.403

5.530

173.259

Total

31.909

96.368.836

3.404

487.558

6.181.407

Fonte: Quem Fez - CEPED UFSC (2012) apud Freitas et al. (2014)

De acordo com dados da Estratégia Internacional de Redução de Riscos de Desastres2, a combinação
de inundações com deslizamentos pode resultar em seis vezes mais óbitos do que quando os
desastres hidrológicos e geológicos ocorrem separadamente.
No caso da cidade do Rio de Janeiro, além da combinação de desastres geológicos e hidrológicos ser
um acontecimento recorrente, a vivência de repetidos desastres, com suas consequências
ambientais, socioeconômicas e sanitárias, contribui para a sobreposição de riscos à saúde dos
cariocas, em especial, daqueles que vivem em áreas socioambientalmente vulneráveis.

2

United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD). Disaster Risk Reduction and Resilience Building.
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Cabe à Prefeitura formular políticas intersetoriais e multidisciplinares de prevenção e mitigação dos
impactos dos desastres sobre a saúde coletiva, considerando os diferentes períodos de duração, as
diversas consequências (ambientais e sociais) e as singularidades específicas de cada tipo de
desastre socioambiental.
Neste sentido, é difícil exagerar a importância do papel cumprido pelas equipes de atenção básica na
Estratégia de Saúde da Família e, em especial, pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes
de Combate a Endemias, atores imprescindíveis da rede de proteção socioambiental da cidade. O
desmonte dessas políticas na cidade desde início da gestão do prefeito Crivella causa muita
preocupação a esta Comissão e aumenta a exposição da população carioca aos riscos de desastres.
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Capítulo 9 - Adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana
9.1 - A época do Antropoceno
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU- IPCC alertou em seu relatório de
2013 que o “aquecimento do sistema climático é inequívoco, e desde os anos 50, muitas das
mudanças observadas são sem precedentes por milênios. A atmosfera e o oceano se aqueceu, a
quantidade de neve e gelo diminuiu, o nível do mar subiu, e a concentração de gases do efeito estufa
aumentou”.
Hoje a enorme maioria dos cientistas que estudam o Sistema Terra concordam que a ação humana
está causando transformações atmosféricas, geológicas, hidrológicas e biosféricas de dimensões
planetária. As atividades humanas já mudaram a trajetória de muitos processos-chave da Terra,
alguns deles irreversivelmente, e, ao fazê-lo, imprimiram uma marca indelével no planeta. Isso
implica que os antigos marcos gerais utilizados para distinguir a época do Holoceno (época que
começou aproximadamente 10.000 anos atrás, com o fim do último período glacial) não servem
mais para explicar adequadamente a taxa e magnitude da variabilidade do Sistema Terra. Por essa
razão, sugeriu-se mudar o nome de datação da presente fase geológica do planeta para
“Antropoceno”, designando, assim, a época em que os humanos deixaram de ser meros pacientes
biológicos e se tornaram a força geofísica que mais impacta o conjunto de processos bioquímicos
que compõem a termodinâmica da Terra. A palavra combina a raiz "anthropo", que significa "humano"
com a raiz "cene", o sufixo padrão para "época" no tempo geológico. O termo "Antropoceno" define,
portanto, uma unidade de tempo geológico que marca o fim do Holoceno e o início de uma nova
época, que estaria alinhada dentro do período Quaternário, da era Cenozoica e do éon Fanerozoico.
Existem controvérsias sobre quando situar o início dessa nova época. Em um primeiro momento,
sugeriu-se que o Antropoceno poderia ser melhor definido como começando em algum lugar
próximo ao advento da Revolução Industrial. Em seguida, várias datas de início foram sugeridas,
desde o princípio ou o meio do Holoceno, até a colonização das Américas no século XVII. Contudo,
pesquisas mais recentes situam a passagem do Holoceno para o Antropoceno a partir de meados do
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século XX, durante a fase conhecida como "A Grande Aceleração", quando ocorreu um exponencial
aumento global na população, atividade industrial, uso de energia e descarte de resíduos.
Já há, hoje, inúmeras revistas científicas dedicadas exclusivamente a artigos sobre a nova época
geológica. Aqui no Rio de Janeiro, um museu dedicado especificamente ao tema foi inaugurado na
Praça Mauá, em dezembro de 2015: o Museu do Amanhã.
O biólogo Eugene F. Stoermer já utilizava o termo Antropoceno de maneira informal desde a década
de 1980, mas foi o químico Paul Crutzen (vencedor do Prêmio Nobel de 1995 pelos seus estudos
sobre a camada de ozônio), que o popularizou, após improvisar uma fala durante uma conferência no
México, em 2000. Naquele mesmo ano, o termo foi registrado pela primeira vez em uma publicação
científica, assinada por Crutzen e Stoermer, em um informativo do Programa Internacional da
Geosfera-Biosfera.
Em 2008, um grupo de cientistas, liderados pelo pesquisador britânico Jan Zalasiewicz, da University
of Leicester, publicou a primeira proposta para a adoção oficial da época do Antropoceno como uma
unidade geocronológica da Carta Cronoestratigráfica Internacional (que define a escala de tempo
geológico de uso comum). No ano seguinte, a Comissão Internacional de Estratigrafia criou o Grupo
de Trabalho sobre o "Antropoceno", composto por 34 cientistas, para estudar se há evidências que
justifiquem avaliar o Antropoceno como uma nova unidade formal na escala de tempo geológica.
Uma década depois, em maio de 2019, esse grupo consultivo, liderado por Zalasiewicz, decidiu que as
maneiras profundas pelas quais os humanos alteraram o planeta justificam afirmar que vivemos em
uma nova época geológica. Os resultados deste grupo de trabalho ainda serão avalizados pela
Subcomissão de Estratigrafia Quaternária e pela Comissão Internacional de Estratigrafia, antes de
serem ratificadas pelo Comitê Executivo da União Internacional de Ciências Geológicas.
O Antropoceno marca uma série de mudanças no Sistema Terra: aceleração acentuada das taxas de
erosão e sedimentação; perturbações químicas em larga escala nos ciclos de carbono, nitrogênio,
fósforo e outros elementos; o início de mudanças significativas no clima global e no nível do mar; e
mudanças bióticas, incluindo níveis sem precedentes de espécies invasivas nos diferentes biomas da
Terra.
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Existem diversos marcos do Antropoceno, entre as quais se destacam: o alumínio; o plástico;
partículas de cinza de combustível; a concentração de dióxido de carbono; a concentração de metano;
a mudança de isótopo de carbono; a mudança de isótopo de oxigênio; pico de bomba de
radiocarbono; o fallout de plutônio (ocorre após uma explosão nuclear, quando o plutônio é
vaporizado devido ao intenso calor produzido, de modo que fragmentos radioativos são dispersos na
atmosfera e se depositam sobre a Terra); a concentração de nitrato; a alteração bioestratigráfica de
extinção/assembléia; o chumbo; poluentes orgânicos persistentes; e tecnofósseis.
A principal característica desta nova época é o aquecimento da temperatura média do planeta. Ondas
de calor (que ameaçam a vida humana e provocam incêndios florestais) já estão três vezes mais
frequentes do que no período pré-industrial. Uma das consequência é a elevação do nível do mar,
devido ao recuo das geleiras, a perda acelerada de gelo marinho no Ártico, bem como o derretimento
dos mantos de gelo da Groelândia (já ocorrendo com bastante rapidez) e da Antártica.1 Outro
resultado alarmante é a intensificação e o aumento da recorrência de eventos climáticos extremos
(como secas prolongadas e chuvas intensas).
De 1880 até hoje, a média das temperaturas do planeta elevou-se em 1°C, com cada década sendo
substancialmente mais quente que a anterior. A superfície dos oceanos aqueceu uma média de 0,11
graus Celsius por década, entre 1970 e 2010, o que ocasionou mudanças na evaporação e
precipitação oceânica e uma consequente alteração nos regimes de chuvas. Além disso, de 1901 até
2010, os oceanos subiram 19 centímetros em média e há alta confiança de que essa velocidade
aumentará significativamente nas próximas décadas.
O principal fator que induz o aquecimento global é a emissão de gases de efeito estufa produzidos
pelas sociedades humanas. As emissões antrópicas globais de gases de efeito estufa estavam em
cerca de 52 GtCO2e por ano (gigatoneladas de CO2 equivalente) em 2016. As projeções indicam que
será entre 52 a 58 GtCO2e por ano em 2030. Para limitar o aquecimento a 1,5˚C2, emissões anuais
precisam cair pela metade (25-30 GtCO2e por ano) em 2030. Apesar de ainda ser tecnicamente

A elevação dos oceanos coloca em risco cidades e comunidades litorâneas, não apenas por conta do avanço do
mar, mas por outros fatores, incluindo a interferência na água subterrânea.
2
Com um aquecimento de 1,5˚C, é possível que o planeta tenha um verão completamente sem gelo na
superfície do mar uma vez a cada cem anos. Com 2˚C, essa frequência aumenta a uma vez por década.
1
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possível, o comportamento e as tecnologias precisarão mudar para se poder reduzir emissões. Por
exemplo, em 2050, as energias renováveis precisarão representar entre 70-85% da eletricidade para
que o aquecimento seja limitado. Eficiência energética e medidas de substituição de combustíveis
serão cruciais no setor de transportes. Reduzir a demanda por energia e melhorar a eficiência da
produção de alimentos, mudando escolhas alimentares e reduzindo o desperdício de alimentos
também têm potencial significativo de reduzir emissões.
As principais fontes antrópicas de emissão de gases de efeito estufa no mundo são (IPCC, 2015):
1.

Geração de energia: 21,3%

2.

Processos industriais: 16,8%

3.

Transportes: 14%

4.

Agropecuária: 12,5%

5. Emissões fugitivas: 11,3%
6. Residencial e comercial: 10,3%
7.

Desmatamento: 10%

8. Lixo e resíduos: 3,4%
No caso do Brasil, as principais fontes antrópicas de emissão de gases de efeito estufa são:
1.

Desmatamento: 45%

2.

Geração de energia: 23,6%

3.

Agropecuária: 22%

4.

Outros: 8,4%

A comunidade científica também se preocupa com o que chama de feedbacks positivos climáticos, ou
seja, eventos impulsionados pelo aquecimento global que reforçam e agravam o próprio
aquecimento. Por exemplo, as calotas de gelo tem como característica a reflexão do calor para o
espaço. Seu derretimento, causado pelo aumento da temperatura média global, acaba por
intensificar o processo de aquecimento global, na medida em que a redução da superfície de gelo
diminui a capacidade de refletir o calor. Já o chamado permafrost (ou pergelissolo), que é o tipo de
solo predominante na região do Ártico (formado por uma mistura de terra, rochas e cristais de gelo
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permanentemente congelados), retém 1,7 trilhões de toneladas de carbono. Seu derretimento por
conta do aquecimento global liberará esse carbono na atmosfera. A título de comparação, toda a
ação humana até o ano de 2018 liberou 37 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Apenas o
permafrost contém 46 vezes mais carbono do que isso.
Dentre os cenários futuros analisados pelos cientistas que estudam mudanças climáticas, apenas um
(o chamado RCP2.6) oferece boas chances de manter o aquecimento global abaixo de 2ºC em
comparação com o nível pré-industrial. O Acordo de Paris tem uma série de limitações e mesmo que
todos os países cumpram os compromisso assumidos a tendência é que o aquecimento global
ultrapasse a marca dos 3ºC ao final do século XXI. Para que de fato possamos conter o aquecimento
global, é necessário garantir que a maior parte (80 a 90%) das reservas mundiais de carvão,
petróleo e gás permaneça intacta, no subsolo. A próxima década será decisiva para a vida do planeta
no futuro.
A mensagem é clara: o aquecimento global é um problema real e urgente para a nossa geração. Se
não for enfrentado ele poderá colapsar a sociedade humana assim como milhares de outras espécies
de vida.
No caso das cidades, os desafios incluem tanto reverter os processos de envenenamento do solo,
poluição das bacias hidrográficas e emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, quanto adaptar
os regimes de uso e ocupação dos territórios urbanos, com vistas a prepará-los para a nova
realidade socioambiental do planeta.
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9.2 - Apartheid Climático e Gentrificação Climática
Recentemente, o relator especial da ONU para a pobreza extrema e direitos humanos, Sr. Philip
Alston, emitiu um alerta oficial avisando que corremos o risco de viver, em um futuro próximo, um
cenário de "apartheid climático", no qual os ricos pagam para escapar dos piores efeitos do
aquecimento global, enquanto os pobres sofrem os impactos mais severos, de maneira
desproporcional. Isto é, o aquecimento será global, mas seu impacto será sentido mais fortemente
pelos povos que se encontram em estado de vulnerabilidade. Em relatório, apresentado em julho de
2019 ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, Alston criticou governos por fazerem pouco mais do
que enviar representantes a congressos e simpósios para proferirem “discursos sombrios”, apesar de
cientistas e ativistas climáticos terem tocado sinais de alarme desde os anos 1970.
Alston listou alguns dos impactos que o planeta pode sofrer caso ocorra uma mudança climática de
2ºC em relação aos níveis pré-industriais (vale destacar que as previsões científicas estipulam um
aumento de temperatura muito maior se não revertermos a atual tendência de emissão de gases de
efeito estufa): (i) ao menos 100-400 milhões de pessoas passarão fome; (ii) um a dois bilhões de
pessoas não terão mais acesso a água potável; e (iii) refugiados climáticos serão uma nova
constante: em 2050, as mudanças climáticas podem deslocar 140 milhões pessoas apenas na África
subsaariana, Sudeste Asiático e América Latina.
De acordo com o relatório especial da Organização das Nações Unidas Para Pobreza Extrema e
Direitos Humanos:
A mudança climática irá exacerbar a pobreza e desigualdade existentes. Ela
terá o impacto mais severo em países e regiões pobres, e em locais de
moradia e trabalho de pessoas pobres. Países em desenvolvimento arcarão
com 75-80% dos custos das mudanças climáticas.
Pessoas em condições de pobreza tendem a viver em áreas mais suscetíveis
às

mudanças

climáticas e em moradias menos resistentes, perder

relativamente mais quando afetadas por eventos climáticos e ter menos
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recursos para mitigar esses efeitos, e menos suporte de redes de seguridade
social ou sistema financeiro para prevenir ou se recuperar do impacto.
(...)
As mudanças climáticas ameaçam desfazer os últimos 50 anos de progresso
em desenvolvimento, saúde pública global, e redução da pobreza. Famílias de
classe média, incluindo em países desenvolvidos, também se tornarão
pobres. O Banco Mundial estima que sem ações imediatas, as mudanças
climáticas podem empurrar 120 milhões de pessoas a mais para a pobreza
até 2030 - o que possivelmente está subestimado e será revisto para cima
nos próximos anos.
(...)
Confiar excessivamente no setor privado pode levar a uma situação de
apartheid climático, na qual os ricos poderão escapar das ondas de calor,
fome, e conflitos, enquanto o resto do mundo é deixado a sofrer.

Esse cenário de apartheid climático, isto é, de impacto desigual das mudanças climáticas em
diferentes classes sociais, pode a desencadear outro processo chamado de gentrificação climática. A
migração de pessoas ricas para lugares que adquiriram maior grau de proteção socioambiental
tende a aumentar o valor dos imóveis e dos bens de consumo do território em questão, a tal ponto
que os moradores locais não conseguem mais arcar com o custo de vida e são obrigados a migrar
para regiões mais vulneráveis. Ou seja, medidas de adaptação climática que não consideram os
aspectos socioeconômicos locais podem resultar no agravo das desigualdades socioambientais.
Muitas vezes, cidades que passam por reformas para aprimorar suas resiliências urbanas acabam
fazendo desta melhoria um instrumento de expulsão dos mais pobres.
No que se refere ao Rio de Janeiro, a situação é dramática. Estamos cada vez menos preparados para
um problema que só tende a se agravar. Caso a Prefeitura não tome medidas urgentes para
promover justiça socioambiental e reduzir as iniquidades que dividem os territórios, corremos sérios
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riscos de ampliar ainda mais a já incrível desigualdade que assola nosso município desde sua
fundação.
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9.3 - Cidades do mundo declaram estado de emergência climática
Hoje mais de mil e cem cidades do mundo declararam estado de emergência climática.
Os objetivos dessa movimentação são: (i) atender à demanda global de redução das emissões de
gases de efeito estufa; e (ii) aumentar a resiliência urbana das cidades (onde hoje moram a maioria
da população do planeta) diante das mudanças climáticas.
As metas são:
i.

Pressionar pela declaração de emergência climática a nível nacional;

ii.

Realizar a transição para uma cidade livre de emissão de carbono (com as devidas
transformações energéticas, industriais, agrícolas, no tratamento de resíduos e no
sistema de mobilidade urbana), com equidade e respeito aos trabalhadores mais
precarizados e às comunidades mais carentes;

iii.

Traçar uma meta de restauração da segurança climática, com o retorno das
temperaturas globais à média anterior aos níveis pré-industriais.
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9.4 - Projeções para o Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro se situa na região tropical do hemisfério sul, apresenta temperaturas quentes, baixa
amplitude térmica e alta pluviosidade. As chuvas torrenciais não são uma novidade para o município,
entretanto as projeções para o futuro e as observações realizadas até hoje demonstram uma
modificação significativa no regime de chuvas ao qual a cidade está submetida.
O período mais suscetível aos eventos pluviométricos extremos é o verão, quando as altas
temperaturas aumentam o índice de evaporação dos corpos hídricos, carregando a atmosfera e
formando sistemas de baixa pressão que, ao se encontrarem com zonas de instabilidade, podem
causar precipitações de grande volume e intensidade.
A partir do histórico de eventos pluviométricos significativos, percebe-se que a cidade do Rio de
Janeiro tem estado cada vez mais sujeita a longos períodos de estiagem seguidos de eventos
pluviométricos mais intensos (em comparação com as médias históricas). Isto é, em geral, a
quantidade de eventos chuvosos tem diminuído. Mas as chuvas intensas tem sido mais recorrentes.
Ou seja, as chuvas fracas estão reduzindo sua frequência, enquanto as chuvas fortes estão se
tornando mais frequentes. Os fenômenos, aparentemente contraditórios, estão associados, ao que
tudo indica, às mudanças climáticas em escala global.
O intervalo entre uma chuva intensa e outra é essencial para permitir que o solo seque e retorne ao
estágio anterior às chuvas. Essa combinação de chuvas fortes com curtos intervalos entre si tende a
aumentar a ocorrência de movimentos de massa, especialmente os deslizamentos. Isto ocorre pois
durante a segunda pancada de maior intensidade o solo ainda se encontra encharcado e incapaz de
absorver mais água. A pressão sobre o solo é tamanha que forma-se um plano de ruptura e dá-se
início a um deslizamento. Vale lembrar que parte dos deslizamentos ocorridos nos dias 8 e 9 de abril
foram causados por sucessões de pancadas de chuva de alta intensidade espaçadas por um curto
período de chuvas brandas.
A ocorrência de chuvas de maior intensidade também tende a aumentar a ocorrência de inundações,
enxurradas e alagamentos. As inundações tendem a ocorrer especialmente nos locais onde as
vazões dos corpos hídricos são insuficientes, seja por sua baixa velocidade (estando em região de
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planície) seja pelo estrangulamento de suas margens (em regiões onde a ocupação humana e a
canalização dos rios provoca o estreitamento das margens e a redução das vazões). Já as enxurradas
tendem a se tornar mais recorrentes em regiões de alta declividade e nos cursos de corpos hídricos
de grandes vazões (em fevereiro e abril, formaram-se verdadeiros rios em comunidades como
Rocinha e Vidigal, arrastando carros, objetos, pessoas e tudo o que encontravam pela frente). Por fim
os alagamentos, ainda que menos perigosos, tendem a se intensificar, dado que a infraestrutura de
microdrenagem da cidade, além de insuficiente, vem sendo projetada com base em curvas de
Intensidade, Duração e Frequência desatualizadas.
Ainda que o regime de marés seja mais determinante para a capacidade de escoamento dos rios, a
elevação do nível médio do mar, mesmo que tímida, também impacta a capacidade de escoamento
das águas das chuvas, intensificando o risco e os danos das inundações, além de ameaçar o lençol
freático e as águas subterrâneas do município. Esse cenário, associado a um aumento dos processos
erosivos e a baixa capacidade de despoluição dos rios, tende a reduzir as vazões disponíveis e
agravar os processos hidrológicos.
As diversas projeções para a cidade do Rio de Janeiro foram consolidadas na Estratégia de Adaptação
às Mudanças Climáticas e no Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas e são listadas a seguir:
●

Urbanização e Habitação
○

Os atuais vetores de crescimento urbano estão ameaçando áreas naturalmente mais
sensíveis às mudanças climáticas o que provoca um aumento da quantidade de
pessoas em situação de maior vulnerabilidade

○

O adensamento urbano vem acontecendo especialmente em áreas expostas a altas
temperaturas.

○

Existem grandes áreas costeiras da cidade que são ameaçadas pela elevação do nível
médio do mar.
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○

Programas de habitação social vem construindo imóveis sobre áreas especialmente
propensas aos impactos das mudanças climáticas.
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●

Mobilidade Urbana
○

Há uma tendência de aumento da interferência da temperatura nas infraestruturas
de transporte rodoviário e ferroviário.

○

Há uma tendência de diminuição do conforto térmico em estações de ônibus, trem e
respectivos acessos, ciclovias e calçadas de passeio.

○

Há uma tendência do aumento de inundação de vias e acessos a estações de média e
alta capacidade do sistema atual e previsto.

○

Há uma tendência de expansão da exposição de ruas, viadutos e ciclovias a ondas.

○

Há uma tendência de aumento da vulnerabilidade de túneis subterrâneos a fortes
chuvas, combinadas com ressacas e marés de sizígia e meteorológicas.

○

Há uma tendência de aumento da suscetibilidade de túneis, vias e estações a
interrupções por escorregamento de massa. A expansão do sistema prevê a
implantação destas infraestruturas em áreas suscetíveis.

●

Saúde
○

Tendência de aumento nos casos de arboviroses (ex. Dengue, Zika, Chikungunya) e de
doenças causadas pelo Saneamento Ambiental Inadequado.

●

Maciços Florestais
○

Há uma tendência de aumento dos escorregamentos de massa associada a uma
tendência de alteração da extensão e fragmentação da vegetação.

○

Há uma tendência na redução da diversidade de habitats.

○

Há uma tendência no aumento da Frequência e Extensão de incêndios florestais.
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○

Há uma tendência na diminuição da recarga de aquíferos e capacidade de
abastecimento da população.

●

Lagoas e Baías
○

Há uma tendência de aumento nos processos de sedimentação.

○

Há uma tendência de aumento na eutrofização artificial (carga orgânica) que pode
resultar em uma maior mortandade de peixes.

○

Há uma tendência de aumento nas alterações, na distribuição e na composição dos
organismos aquáticos (só Lagoas).

○

Há uma tendência de aumento dos alagamentos em áreas rebaixadas no entorno.

○

Há uma tendência de maior intrusão da cunha salina no lençol freático.

○

Há uma tendência de aumento dos processos de erosão e destruição de estruturas
junto à orla (só Baías).

●

Praias
○

Há uma tendência de aumento das línguas negras e marés vermelhas.

○

Há uma tendência de aumento dos processos erosivos nas praias com estruturas
urbanas rígidas na retaguarda.

○

Há uma tendência de aumento da frequência de realinhamento.

○

Há uma tendência da redução da possibilidade de retrogradação para acomodação
frente à alteração do clima de ondas.
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9.5 - Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas
Trata-se de um importante documento elaborado ao longo de 2016 e apresentado em dezembro
daquele ano. Busca estabelecer metas para adaptar a cidade do Rio de Janeiro à nova realidade
climática e aos fenômenos projetados nesta nova quadra histórica. Neste sentido, é um plano de
longo prazo e alta urgência, uma vez que a cada ano que se passa ficam mais evidentes os impactos
das mudanças climáticas na dinâmica da cidade.
Entretanto, não é de se espantar que, na prática, a prefeitura do Rio de Janeiro tenha ignorando sua
existência. Ao longo dos trabalhos desta Comissão, verificou-se que documentos como o
Mapeamento de Suscetibilidade do Meio Físico à Inundações eram tidos como inexistentes por
setores da administração, embora estivessem presentes na Estratégia de Adaptação às Mudanças
Climáticas.
Esse processo de desinformação e descontinuidade das ações de planejamento vem prejudicando a
cidade não só pelo desperdício que representa - uma vez que os recursos gastos na elaboração
desses estudos vem perdendo sua eficácia - mas também pela oportunidade perdida de implementar
políticas públicas que ajudem a transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma cidade resiliente às
mudanças climáticas.
A estratégia apresenta um conjunto de iniciativas divididas em seis eixos estratégicos das quais
destacam-se:
●

Eixo Estratégico A: Fortalecer a capacidade institucional e humana.
○

Integrar adaptação, gestão de risco de desastres e resiliência no planejamento.

○

Fomentar cultura de adaptação e o consumo consciente.

○

Promover o empoderamento do cidadão para lidar com a mudança do clima.

○

Capacitar corpo técnico.

○

Gerenciar ações de monitoramento.
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●

○

Avançar no conhecimento.

○

Criar oportunidades.

○

Mobilizar recursos.

Eixo Estratégico B: Garantir a conservação e integridade dos ecossistemas e o uso racional e
sustentável dos recursos naturais.

●

○

Recuperar e ampliar as áreas verdes e manter a heterogeneidade ecossistêmica.

○

Ampliar conhecimento sobre o ambiente costeiro.

○

Promover Governança Ambiental.

Eixo Estratégico C: Fomentar a promoção da Saúde da população frente às mudanças
climáticas.
○

Fortalecer os programas de saúde para prevenir doenças suscetíveis às mudanças
climáticas.

●

○

Estabelecer e/ou fortalecer estratégias e ações inter e intrassetorial.

○

Fortalecer a comunicação.

Eixo Estratégico D: Conduzir a ocupação e uso do território de forma a promover a qualidade
urbano-ambiental.

●

○

Conter a expansão urbana e controlar o adensamento.

○

Promover a urbanização de favelas.

○

Promover espaços livres verdes e multifuncionais.

○

Promover a adaptação e eficiência energética e hídrica em edificações.

Eixo Estratégico E: Garantir a mobilidade urbana eficiente e sustentável.
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○

Promover o desenvolvimento territorial mais equilibrado e integrado aos sistemas de
transporte.

○

Aumentar a segurança das infraestruturas rodoviárias e de trilhos.

○

Fomentar a adoção de estratégias de redução da demanda por transporte individual
motorizado.

●

○

Fomentar o processo de escolha de trajetos pelos cidadãos.

○

Fortalecer a capacidade institucional do setor de transportes.

Eixo Estratégico F: Garantir o funcionamento das Infraestruturas Estratégicas sob condições
climáticas adversas.
○

Orientar a implantação e construção das novas Infraestruturas Estratégicas.

○

Promover a adequação das Infraestruturas estratégicas existentes.
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Capítulo 10 - Indiciamentos
O presente capítulo tem por objetivo apresentar as recomendações de indiciamentos resultantes dos
trabalhos de investigação desta Comissão. Trata-se, neste sentido, de uma apuração das
responsabilidades diretas dos agentes envolvidos. O objetivo é elencar indícios que serão encaminhadas
aos órgãos de controle e ﬁscalização do Estado, a quem cabe a apuração das suspeitas apresentadas
por esta Comissão.
Estas responsabilidades se dividem em dois grupos.
i.

O primeiro é constituído pelos descumprimentos e inobservâncias de determinações legais,
quando o agente público deixa de cumprir a lei seja por negligência, imperícia ou dolo.

ii.

O segundo grupo é constituído pela negligência na prevenção e mitigação de riscos ou na
gestão de crises e se conﬁgura quando o agente, a despeito de sucessivos avisos, por
negligência ou imperícia, não executa ações fundamentais, o que resulta em danos humanos
e materiais ou em prejuízos econômicos diretos.

Os indiciamentos e o conjunto de fatos que resultaram nos indiciamentos estão assim apresentados:
1. Marcelo Bezerra Crivella, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
a.

b.

c.

Dano ao erário provocado pela negligência na execução orçamentária e
contingenciamento de recursos fundamentais à prevenção de desastres socioambientais.
Redução da capacidade de prevenção, gestão de crises e atendimento aos atingidos por
desastres em razão dos impactos sobre o funcionamento da máquina pública
provocados por sucessivas alterações em sua estrutura administrativa e de atribuições:
a descontinuidade administrativa.
Cumplicidade na autorização da execução de obras emergenciais sem o devido
cumprimento das exigências de publicidade estabelecidas na Lei 8.666/93.
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2. Paulo César Amêndola de Souza, Secretário Municipal de Ordem Pública, Edson Tavares da Silva,
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, e Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
a.

b.

c.
d.

Ampliação da quantidade de pessoas expostas ao risco e da intensidade de exposição ao
risco em razão do desmonte das estruturas de treinamento e capacitação do Sistema de
Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2).
Operação negligente e imperita do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas
Fortes (A2C2)
Omissão recorrente no exercício de suas atribuições e deveres.
Desrespeito aos poderes de investigação da CPI e improbidade administrativa por
violação aos Princípios da Administração Pùblica: a recusa em prestar informações
solicitadas por esta Comissão.

3. Sebastião Bruno, Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação
a.

b.

c.

d.

Contratação irregular de obras emergenciais. Violação da Lei Geral de Licitações (Lei
Federal n° 8.666/1993) e improbidade administrativa tendo em vista a ausência de
publicidade devida em atos oﬁciais.
Autorização de execução de obras em desconformidade com a legislação vigente: a
inexistência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Violação aos princípios de impessoalidade da administração pública. Suspeita de
combinação de preços / cartelização nos contratos de obras emergenciais.
Falso Testemunho.
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10.1 - Marcelo Bezerra Crivella, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

As responsabilidades do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro frente às chuvas fortes são diversas, em
especial porque o prefeito, na condição de Chefe do Poder Executivo, é o principal agente político
responsável pela tomada de decisão no âmbito da prefeitura.
Neste sentido é fundamental apontar que o Sr. Prefeito Marcelo Crivella vem se omitindo de suas
responsabilidades na preparação e prevenção da cidade frente aos desastres decorrentes dos impactos
de chuvas intensas. Esta omissão vem implicando, ano após ano, em um aumento dos danos humanos e
materiais provocados pelos desastres.
A despeito de sua condição de representante público e Prefeito da Cidade, o Sr. Marcelo Crivella vem
demonstrando desprezo pelas ações de prevenção e mitigação dos riscos, ignorando importantes alertas
de órgãos e técnicos da prefeitura e protagonizando cenas lamentáveis, como a declaração em que
sugeriu a criação do programa “Balsa Família”, logo após os desastres de fevereiro de 2018 que
deixaram mais de dois mil cariocas desalojados.
Mesmo alertado, o Sr. Prefeito insiste em continuar a contingenciar recursos fundamentais para a
prevenção de desastres socioambientais, transferindo-os para outras pastas ou para ﬁnalidades de
menor importância, como a publicidade. Além disso, o depoimento do Secretário Municipal de
Infraestrutura e Habitação, Sr. Sebastião Bruno, aponta para a participação do Sr. Prefeito na decisão que
abriu processos de contratação de obras emergenciais sem a devida publicidade e sem disponibilidade
ﬁnanceira para a assinatura dos contratos.
O conjunto de fatores que levou ao indiciamento do Sr. Prefeito Marcelo Crivella será detalhado ao longo
dos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3.
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10.1.1 - Dano ao erário provocado pela negligência na execução orçamentária e contingenciamento de
recursos fundamentais à prevenção de desastres socioambientais.

O primeiro indício que aponta a responsabilidade do Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro sobre os
danos humanos e materiais à cidade diz respeito às sucessivas decisões de contingenciamento de
recursos fundamentais à prevenção de desastres socioambientais relacionados com chuvas intensas.
Segundo dados do relatório Natural Hazard Mitigation Saves: 2017 Interim Report (uma atualização do
estudo Natural Hazard Mitigation Saves: an independent study to asses the future savings from
mitigation activities de 2005) do Instituto Nacional da Ciência das Ediﬁcações dos Estados Unidos da
América, cada dólar investido em prevenção de desastres pode economizar até seis dólares em gastos
decorrentes dos eventos extremos. Isto signiﬁca, em outras palavras, que além de criar empregos e
impactos positivos na economia, o investimento em prevenção se traduz como uma alternativa mais
eﬁciente do ponto de vista orçamentário. Em síntese o passivo ambiental negligenciado hoje tende a se
tornar um passivo ﬁscal seis vezes maior no futuro.
Ainda que as correlações entre investimento em prevenção e custos de desastres sejam complexas,
tratam-se de noções de amplo conhecimento dos gestores públicos. O relatório de danos materiais à
infraestrutura urbana provocados pelas chuvas de 8 e 9 de abril de 2019, elaborado pela Seconserva,
demonstra, de forma incisiva, os danos decorrentes de um processo de prevenção negligente. O
documento (anexo 1.11), apresenta cerca de 500 pontos com diversos danos causados pelas chuvas.
Por sua vez, no Formulário de Informações do Desastre (FIDE), elaborado pela Prefeitura para as chuvas
do dia 8 de abril, apontou um total estimado de danos materiais às instalações do poder público no valor
total de R$ 145.175.010,57. Tais valores estão distribuídos conforme a tabela abaixo.
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Tabela 54 - Resumo de Danos Materiais provocados pelas chuvas de 8 de abril de 2019
Discriminação

Quantidades
daniﬁcadas

Quantidades
destruídas

Valor (R$)

Unidades habitacionais

0

192

R$ 0,00

Instalações públicas de saúde

0

1

R$ 30.000,00

Instalações públicas de ensino

237

0

R$ 89.710.000,00

Instalações públicas prestadoras de outros
serviços

2

0

R$ 900.000,00

Instalações públicas de uso comunitário

25

0

R$ 3.685.010,57

Obras de Infraestrutura pública

2.435

0

R$ 50.850.000,00

Fonte: Formulário de Informações de Desastres n° RH-F-3304557-13214-20190408

Segundo a descrição fornecida, foram contabilizados nos danos materiais, entre outros, os danos
causados ao Hospital Municipal Rocha Faria; os danos aos telhados, infraestrutura elétrica, muros, etc.,
em 235 unidades públicas de ensino; o rompimento da tubulação do sistema de esgotamento de tanques
do parque ecológico Chico Mendes; a destruição de tela galvanizada no viveiro de aves do parque Cidade
das Crianças; e 2.435 pontos com necessidade de recuperação de pavimento e do sistema de
esgotamento pluvial.
A extensão dos prejuízos não se encerra com os danos materiais, devendo ser acompanhada também da
avaliação dos prejuízos econômicos estimados para o setor público, que segundo a prefeitura, apenas no
dia 8 de abril de 2019, totalizaram R$ 24.174.578,42, conforme o resumo abaixo.
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Tabela 55 - Resumo de Prejuízos Econômicos Públicos provocados pelas chuvas de 8 de abril de 2019
Serviço essencial prejudicado

Valor do Prejuízo (R$)

Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas

R$ 0,00

Abastecimento de água potável

R$ 0,00

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários

R$ 0,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo

R$ 24.079.578,42

Sistema de desinfecção / desinfecção do habitat / controle de pragas e vetores

R$ 0,00

Geração e distribuição de energia elétrica

R$ 0,00

Telecomunicações

R$ 0,00

Transportes locais, regionais e de longo curso

R$ 95.000,00

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico

R$ 0,00

Segurança pública

R$ 0,00

Ensino

R$ 0,00

Fonte: Formulário de Informações de Desastres n° RH-F-3304557-13214-20190408

Apesar do relatório apontar apenas prejuízos estimados nas áreas de limpeza urbana e transportes cabe
apontar que essa informação não condiz com o que se observou durante os eventos extremos. Segundo
a Light, concessionária responsável pela distribuição elétrica na cidade, no dia 9 de abril cerca de 20 mil
residências e estabelecimentos encontravam-se sem fornecimento de energia. Às 23h do dia 8, no
entanto, o número havia atingido o patamar de 80 mil imóveis.
As notícias de interrupção de serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água potável
também foram abundantes e o próprio relatório apresenta essas informações no item 7.1.1, quando
descreve os prejuízos econômicos avaliados.
Segundo o documento além de alguns bairros terem ﬁcado em cerca de 4 horas sem fornecimento de
energia, o sistema de informática da prefeitura ﬁcou sem comunicação por 4 dias, atingindo diversas
unidades de ensino. Esses prejuízos, entretanto, não estão quantiﬁcados no relatório, o que leva a crer
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que sequer a prefeitura foi capaz de quantiﬁcar integralmente os prejuízos provocados pelas chuvas
intensas do dia 8 de abril.
Figura 49 - Item 7.1 do Formulário de Informações do Desastre do dia 8 de abril de 2019

Fonte: Formulário de Informações de Desastres n° RH-F-3304557-13214-20190408
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Somados os danos materiais e a estimativa de prejuízos econômicos apresentados no Formulário de
Informações do Desastre do dia 8 de abril, chega-se ao montante de R$ 169.349,588,99 em danos
estimados em um único dia. Tais estimativas, entretanto, são inexistentes para o evento chuvoso do dia 6
de fevereiro, que embora tenha tido intensidade menor deixou um rastro impressionante de seus
impactos pela cidade.
Segundo reportagem do G1 (Rio tem 6 mortes e quase 200 quedas de árvore após temporal, G1,
07/02/2019) a chuva do dia 6 de fevereiro, que começou por volta das 20h30, causou um deslizamento
que fez desabar parte da Ciclovia Tim Maia, provocou 186 quedas de árvore na cidade, destruiu um ônibus
(dentro do qual morreram 2 pessoas), interrompeu serviços de ônibus, causou a suspensão de aulas em
diversas instituições de ensinos e provocou irregularidades no abastecimento de água, coleta de esgoto e
fornecimento de energia elétrica em diversos locais,
Ademais, a despeito das solicitações do Ministério Público e desta CPI, através do Ofício CPI Res
1450/2019 n° 103/2019, para que a prefeitura informasse (i) a relação de vias, logradouros e
equipamentos públicos daniﬁcados em razão das chuvas de 2019; e (ii) quantitativo de gastos realizados
realizados com o reparo e/ou reaquisição das vias públicas e equipamentos daniﬁcados em razão das
chuvas de 2019, as informações não foram prestadas até o momento da ﬁnalização deste relatório.
Uma estimativa preliminar elaborada por esta Comissão com base em dados de estudos do Banco
Mundial permite aﬁrmar que apenas em 2018 e 2019 a cidade do Rio de Janeiro acumulou prejuízos da
ordem de R$ 1,2 bilhões. Cabe notar que essa estimativa preliminar é baseada em uma correlação entre
danos humanos e prejuízos ﬁnanceiros mas diante da inexistência de informações detalhadas sobre os
danos provocados por cada uma das chuvas é impossível estabelecer uma estimativa mais precisa, que
provavelmente apresentaria valores ainda maiores de danos.
Tais estimativas evidenciam a gravidade das sucessivas decisões de contingenciamento de recursos
fundamentais à prevenção de desastres socioambientais.
Para se ter ideia, entre 2017 e 2018 (exercícios anteriores aos anos dos maiores eventos chuvosos), a
soma da diferença entre os valores aprovados no orçamento e efetivamente liquidados pelo poder
executivo para os programas 0023 (Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico), 0097 (Controle
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de Enchentes), 0357 (Expansão do Saneamento) e para a ação 2735 (Manutenção do Sistema de
Drenagem) acumula quase R$ 900 milhões, já corrigidos pelo IPCA-E, conforme veriﬁca-se no resumo a
seguir.
Tabela 56 - Diferença entre os valores de dotação orçamentária e liquidados para programas
relacionados à infraestrutura urbana de prevenção às enchentes
Programa / Ação
PGM 0023 - Proteção de
Encostas e Áreas de Risco
Geotécnico
PGM 0097 - Controlede
enchentes

PGM 0357 - Expansão do
saneamento

A 2735 - Manutenção do
Sistema de Drenagem
Total Geral

Ano

Dotação (IPCA-E) Liquidado (IPCA-E)

2017

R$ 189.721.615,36

R$ 28.396.021,90

R$ 161.325.593,46

2018

R$ 314.016.007,32

R$ 42.905.846,58

R$ 271.110.160,74

Subtotal

R$ 503.737.622,68

R$ 71.301.868,48

R$ 432.435.754,20

2017

R$ 197.208.166,00

R$ 24.052.027,70

R$ 173.156.138,30

2018

R$ 162.171.270,16

R$ 87.695.263,87

R$ 74.476.006,29

Subtotal

R$ 359.379.436,16

R$ 111.747.291,57

R$ 247.632.144,59

2017

R$ 259.776.603,97

R$ 118.947.479,84

R$ 118.947.479,84

2018

R$ 156.408.097,07

R$ 82.068.781,41

R$ 74.339.315,66

Subtotal

R$ 413.184.701,01

R$ 201.016.261,25

R$ 193.286.795,50

2017

R$ 47.164.017,88

R$ 28.331.618,59

R$ 18.832.339,29

2018

R$ 32.639.909,36

R$ 27.677.730,05

R$ 4.962.179,31

Subtotal

R$ 79.803.927,24

R$ 56.009.348,64

R$ 23.794.518,60

R$ 1.356.105.687,09 R$ 440.074.769,94

R$ 897.149.212,89

-

Diferença

Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)

Em outras palavras, a dotação orçamentária aprovada vem sendo completamente desvirtuada e os
valores investidos são bastante inferiores aos patamares históricos de administrações anteriores.
No caso do Programa 0023 - Proteção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico, em valores corrigidos
pela inﬂação do período, entre 2009 e 2016 foram liquidados R$ 770.442.399,26, uma média de R$ 96
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milhões por ano. Entre 2017 e 2018, por sua vez, foram liquidados apenas R$ 71.301.868,48, uma média
de R$ 35 milhões por ano, 62,98% inferior à do período passado.
No caso do Programa 0097 - Controle de Enchentes, em valores corrigidos pela inﬂação do período,
entre 2009 e 2016 foram liquidados R$ 1.510.973.998,30, uma média de R$ 188 milhões por ano. Entre
2017 e 2018, por sua vez, foram liquidados apenas R$ 111.747.291,57, uma média de 55 milhões por ano,
70,42% inferior ao período imediatamente anterior.
Embora os programas 0023 e 0097 sejam os principais em termos de montante de recursos a mesma
situação se repete em praticamente todos os programas e ações orçamentários relacionados ao tema
desta Comissão. O relatório detalhado elaborado pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
(TCM-RJ) apresenta as informações em sua completude e encontra-se anexado ao presente relatório
(anexo 1.14).
Cumpre observar, ainda, que no entendimento desta Comissão a grande diferença de valores não é
causada por uma eventual priorização da política de prevenção por parte da administração anterior, mas
sim pelas reduções orçamentárias provocadas pela gestão atual. Tal constatação ﬁca evidente diante da
declaração do então Subsecretário de Engenharia e Conservação, Guilherme José, em audiência pública
da Lei de Orçamento Anual, na qual alertou para a impossibilidade de realização de manutenções
essenciais diante da falta de recursos.
O SR. GUILHERME JOSÉ DE ABREU LIMA CAMPOS - Eu gostaria de dizer à vocês
que o que nos causa muita preocupação com relação à redução desses recursos
é com o verão. O verão é um período do ano onde nós temos muita incidência
grande de chuvas e o sistema de drenagem da cidade é um sistema que contém
algumas deﬁciências por mais que se tenha investido e tenha se investido nas
redes de drenagem nos sistemas de drenagem ainda temos pontos críticos.

Em conjunto com o Centro de Operações do Rio foram mapeados 200 pontos de
alagamento na cidade do Rio de Janeiro. Esses 200 pontos foi criado um plano
macro pela subsecretaria de engenharia e conservação para que nós
disponibilizássemos equipes para que ﬁzéssemos uma manutenção permanente
nesses pontos e minimizássemos os efeitos das chuvas. Entretanto estamos
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impedidos de dar prosseguimento face à escassez de recursos. (Notas

Taquigráﬁcas da Audiência Pública da LOA, 17/10/2017)

O resultado de tal contingenciamento foi observado cerca de 4 meses após a declaração do então
subsecretário, quando no dia 15 de fevereiro, o impacto de uma chuva intensa causou 4 mortes, deixou
mais de 2 mil pessoas desalojadas e um rastro de destruição pela cidade. À época, o Sr. Prefeito Marcelo
Crivella, que não se encontrava na cidade, protagonizou o lamentável episódio em que sugeriu a criação
do programa “Balsa Família”.
O desprezo pela situação das pessoas impactadas reﬂete o desprezo pela execução orçamentária de
programas e ações que têm a prevenção das chuvas fortes por objeto. Um levantamento realizado pelo
Gabinete do Vereador Paulo Pinheiro (PSOL) em 2017 e apresentado pela GloboNews na imprensa
apontou que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um corte de cerca de R$ 22 milhões na verba destinada à
então Secretaria de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), responsável pela limpeza de galerias
pluviais. O dinheiro, no entanto, foi repassado ao longo dos meses de abril e maio para a área de
publicidade e propaganda da prefeitura.
Segundo matéria do G1 (Levantamento mostra que Prefeitura do Rio repassou R$ 22 milhões da
conservação para publicidade e propaganda, 23/06/2017), anexo 1.1 do presente relatório, o Sr. Prefeito
à época teria aﬁrmado que a redução orçamentária se deu em razão da priorização das pastas de Saúde
e Educação. Tal justiﬁcativa, entretanto não condiz com o destino dado à verba.
Cabe notar que as chuvas intensas não são uma excepcionalidade para a cidade ou um fenômeno
"atípico", termo utilizado pelo atual prefeito Marcelo Crivella para descrever todas as chuvas intensas
que atingiram a cidade desde que ele tomou posse: foi assim em junho de 2017, em fevereiro de 2018,
em fevereiro de 2019 e, novamente, em abril de 2019. Um estudo de Dereczynski, Calado e Barros, que
avaliou as chuvas fortes na cidade ao longo de um período de 63 anos, identiﬁcou um total de 82
eventos pluviométricos considerados extremos (quando além de altos índices pluviométricos uma
grande quantidade de danos à cidade é registrada), em outras palavras uma média de 1,3 evento
extremo por ano.
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O objetivo do trabalho é, através do acompanhamento das notícias publicadas
em jornais da época, resgatar os principais eventos de chuva extrema a partir do
século XIX e avaliar a utilidade da informação meteorológica no sentido de
alertar a população a respeito dos possíveis desastres deﬂagrados pelas chuvas
intensas. Inicialmente foram pré-selecionados os casos com total pluviométrico
diário igual ou superior a 100 mm. Do total de 100 eventos pré-selecionados, 82

casos foram considerados eventos extremos devido aos grandes danos
provocados à população, incluindo mortos, feridos, danos materiais,
desabamentos, inundações, alagamentos, deslizamentos entre outros. Isso
signiﬁca a ocorrência de 1,3 evento extremo por ano em média (82 casos em 63
anos). Como esperado, a maioria dos casos ocorreu no verão e outono, 40% em

cada estação, e os 20% restantes ﬁcaram igualmente distribuídos durante a
primavera (10%) e o inverno (10%). (DERECZYNSKI, Claudine, CALADO, Renata,
BARROS, Airton. 2017, p.1)1

Em síntese, o que se observa, é um comportamento temerário por parte do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que insiste em ignorar todos os alertas e as consequências dos eventos chuvosos intensos. Tal
comportamento consiste em uma verdadeira aposta na qual coloca-se em jogo a vida das pessoas e os
cofres públicos, que precisam arcar com os custos da necessária reconstrução emergencial da cidade
após os desastres.

DERECZYNSKI, Claudine, CALADO, Renata, BARROS, Airton. Chuvas Extremas no Município do Rio de Janeiro: Histórico a partir do
Século XIX
1
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10.1.2 - Redução da capacidade de prevenção, gestão de crises e atendimento aos atingidos em razão dos
impactos sobre o funcionamento da máquina pública provocados por sucessivas alterações em sua
estrutura administrativa e de atribuições: a descontinuidade administrativa.

O segundo indício que aponta a responsabilidade do Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro sobre os
danos humanos e materiais à cidade diz respeito à redução da capacidade de resposta dos órgãos
municipais provocada pelos sucessivos processos de modiﬁcação de atribuições e da estrutura
administrativa.
Em que pese o necessário reconhecimento de que a alteração na estrutura administrativa da Prefeitura é
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, cabe notar que este não se trata de um
poder ilimitado.
Todo ato público deve ser motivado. Isto signiﬁca que as razões que motivaram a decisão tomada
precisam ser apresentadas por parte do gestor público. A tomada de decisões sem justa motivação, por
sua vez, pode ser interpretada como desvio ou abuso de poder por parte do agente público.
Todo ato público deve ser razoável e proporcional. A razoabilidade de um ato busca impedir a tomada de
decisões que fujam a razão e ao equilíbrio do “pensamento comum”. A proporcionalidade, por sua vez
busca garantir que o ato seja adequado à necessidade, ou seja, não sejam tomadas ações desmedidas.
Todo ato público deve, ainda, responder ao interesse público. O também chamado princípio da ﬁnalidade
busca garantir que as ações do gestor público sejam tomadas com vistas ao atendimento de interesses
gerais. Em termos legais isto implica em que “toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse
público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade
geral’.” (ALEXANDRINO, PAULO. 2011, p.184)2
Neste sentido, ainda que o poder de promover alterações em estruturas administrativas e na atribuição
de órgãos da administração direta ou indireta esteja previsto em lei, seu uso de forma descontrolada
pode caracterizar um abuso.
2
ALEXANDRINO, Marcelo, PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado 9 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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O que se observou, ao longo desta comissão, é que o exercício da competência de dispor sobre a
organização e funcionamento da administração vem sendo utilizada de forma despropositada e
irrazoável e isto vem causando danos à administração pública e à capacidade organizativa dos diversos
órgãos da prefeitura.
Apenas durante os trabalhos desta Comissão, que duraram cerca de 6 meses, a Secretaria Municipal de
Conservação e Meio Ambiente (Seconserma) foi desmembrada, resultando na recriação da Secretaria de
Meio Ambiente da Cidade (SMAC).
A Secretaria de Conservação foi transformada em Subsecretaria e integrada à estrutura da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH), dando origem à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Habitação e Conservação (SMIHC).
O Centro de Operações e Resiliência (COR) foi transferido da estrutura da Secretaria Municipal da Casa
Civil (CVL) para a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e depois para o Gabinete do Prefeito
(GBP).
As presidências da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Fundação Instituto de
Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio) foram alteradas uma vez ao longo dos trabalhos desta
comissão. A presidência da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas), por
sua vez, passou por duas alterações.
As inúmeras alterações na estrutura administrativa, entretanto, não se restringem ao período desta
comissão. As informações detalhadas no Capítulo 4 (O desmonte do sistema municipal de proteção
socioambiental) revelam a extensão das alterações. Ao longo de pouco menos de 3 anos de gestão a
Comlurb passou por 3 alterações em sua presidência, o COR, por sua vez, passou por 5 alterações de
cheﬁa, Em pleno verão de 2019 a Fundação Rio-Águas ﬁcou 30 dias sem saber quem seria seu próximo
presidente.
No início de sua administração o Prefeito transferiu, por delegação, a Subsecretaria de Proteção e Defesa
Civil (SUBPDEC) para a Secretaria Municipal de Ordem Pública, no entanto a estrutura de cargos
continuou vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e parte dos encargos à Secretaria Municipal
de Conservação (Seconserva). Já o decreto que criou o Grupo de Trabalho Interdisciplinar para visitar as
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comunidades atingidas pelas chuvas de abril deﬁniu que a participação da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) se daria por intermédio da Subsecretaria de Defesa Civil (SUBPDEC). O nível de confusão é
assustador.
As sucessivas alterações, além de diﬁcultarem o acesso do cidadão à informação e o papel de
ﬁscalização do Poder Legislativo, promovem descontinuidades nas ações de gestão. Fato que foi
apontado pelo então Secretário Municipal de Conservação, o Sr. Roberto Nascimento da Silva, em
audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O Sr. ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 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.
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.
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[...]
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 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. (Notas Taquigráﬁcas da Audiência Pública da

LDO, 21/05/2019)

Os impactos das alterações sucessivas na estrutura administrativa foram ainda conﬁrmados pelo então
Secretário Municipal de Conservação, Sr. Roberto Nascimento da Silva, em audiência desta CPI, que
revelou ainda ser informado de alterações importantes na estrutura administrativa de sua Secretaria e
da cheﬁa de órgãos vinculados apenas pelo Diário Oﬁcial, prática que demonstra pouca preocupação, por
parte do Sr. Prefeito da Cidade, em atenuar os impactos decorrentes de transições na administração
pública.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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
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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 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. (Notas Taquigráﬁcas

da 18ª Reunião CPI Res. 1450/2019, 05/09/2019)

Os impactos da descontinuidade administrativa foram conﬁrmados ainda pelo Chefe Executivo de
Operações e Resiliência, o Sr. Alexandre Goldfeld Cardeman, em audiência desta CPI.
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
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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 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
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 11ª
Reunião CPI Res. 1450/2019, 13/06/2019)

Ademais, soma-se a isso um problema de vinculações inexplicáveis do ponto de vista técnico entre
Fundações e Empresas Públicas e Secretarias. É o caso da Fundação Parques e Jardins (FPJ), que
atualmente encontra-se vinculada à Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida
e Eventos (SEMESQVE) e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), vinculada à Secretaria
Municipal da Casa Civil, vinculação que nem o próprio Secretário da Casa Civil, o Sr. Paulo Albino, soube
explicar em audiência desta Comissão.
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
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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?

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. (Notas
Taquigráﬁcas da 23ª Reunião CPI Res. 1450/2019, 03/10/2019)

O que se observa no caso em tela é que as alterações promovidas na estrutura administrativa e nas
cheﬁas dos órgãos não respeitam o princípio da motivação e nem o interesse público, uma vez que as
razões para a quantidade de alterações em prazo tão curto não são apresentadas e nenhum dos agentes
perguntados soube esclarecê-las. De mesmo modo, não respeitam o princípio da razoabilidade, dada a
grande quantidade de alterações em curto hiato temporal.
Deste modo é possível aﬁrmar que atos diretos do Sr. Prefeito Marcelo Crivella vem reduzindo
progressivamente a capacidade de planejamento e resposta de diversos órgãos da administração direta
e indireta, fato que aumenta a vulnerabilidade das populações mais pobres e expõe a cidade a riscos
desnecessários frente às chuvas intensas.

414

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
10.1.3 - Cumplicidade na autorização da execução de obras emergenciais sem o devido cumprimento das
exigências de publicidade estabelecidas na Lei 8.666/93.

O terceiro indício apresentado aponta para a cumplicidade do Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro em
relação à realização de procedimentos de dispensa de licitação em desconformidade com as exigências
estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Geral de Licitações (Lei Federal n° 8.666/1993)
Em que pese a denúncia sobre a contratação das obras emergenciais sem a devida publicidade estar
detalhada no Capítulo 7, item 7.3 do presente relatório, cabe retomar o que diz o Art. 26 da Lei Geral de
Licitações quanto aos requisitos de publicidade para contratações por dispensa de licitação.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III 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 comunicados, dentro de 3 (três) dias, à

autoridade superior, para ratiﬁcação e publicação na imprensa oﬁcial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para a eﬁcácia dos atos. (Redação dada pela Lei

nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente
risco à segurança pública que justiﬁque a dispensa, quando for o caso; (Redação
dada pela Lei nº 13.500, de 2017)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justiﬁcativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (Lei Geral de Licitações, Lei
8.666/93)
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O que se observa, novamente, é a intenção do legislador em buscar que, a despeito da assinatura de
contrato ou do efetivo início das intervenções, seja dada publicidade ao procedimento de dispensa, com
vistas a permitir que a sociedade seja capaz de ﬁscalizar a execução orçamentária mesmo diante da
inexistência de processo licitatório.
Nesse sentido o dispositivo é claro ao exigir que o procedimento de dispensa seja publicizado de forma
especíﬁca, através de comunicação em até 3 dias à autoridade superior e publicação em Imprensa Oﬁcial
em até 5 dias.
Para estarrecimento da sociedade e desta Comissão ao invés de ordenar uma apuração dos fatos o Sr.
Prefeito convocou coletiva de imprensa no Centro de Operações, no dia 26 de julho de 2019, para falar
sobre as denúncias apresentadas em matéria jornalística e aﬁrmou que as obras teriam sido discutidas
no TCM-RJ, na Câmara Municipal e que ampla publicidade havia sido dada na imprensa.
O Sr. PREFEITO MARCELO CRIVELLA - [...] Foram obras que todos tinham

conhecimento. Foi discutida no TCM, foi discutida na Câmara Municipal, foi
amplamente noticiada em todos os jornais, em todas as emissoras de
televisão… Não faz sentido nenhum se falar que são obras clandestinas ou
obras fantasmas porque todo mundo sabia. [...] (Em coletiva de imprensa no

Centro de Operações Rio, 26/07/2019)

Observa-se aqui a mesma confusão conceitual já explicitada no item 7.3 deste relatório. A publicidade
dos atos da administração pública tem forma especíﬁca que deve ser respeitada. Em outras palavras,
ainda que o prefeito tivesse informado genericamente, através da imprensa, sobre a execução de obras
emergenciais, tal ação não satisfaria os requisitos da legislação vigente. No entanto, até o momento da
ﬁnalização deste relatório não foi possível identiﬁcar em quais ocasiões a referida publicidade informal
teria acontecido.
Cabe notar ainda que, ao contrário do informado pelo Sr. Prefeito em coletiva de imprensa, tais obras não
foram objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Municipal. De mesmo modo o fato do Tribunal
de Contas do Município ter aberto procedimento de inspeção extraordinária para averiguar as denúncias
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também constitui indício de que as obras também não foram objeto de discussão junto ao Tribunal de
Contas.
Ademais, segundo o Sr. Prefeito as 38 obras estariam respaldadas por 17 contratos, alguns deles
conteriam duas ou mais obras.
O Sr. PREFEITO MARCELO CRIVELLA - [...] 17 contratos. Porque tem contrato que

tem três, quatro obras. Então ﬁca esclarecido. Não tem apenas 17 contatos e
38… o restante são obras escondidas, não. É porque há contrato que tem duas,
três, quatro obras e, portanto, todas as obras estão cobertas pelos contratos.

(Em coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio, 26/07/2019)

Esta informação também não é verdadeira. A planilha entregue pelo Secretário Municipal de
Infraestrutura e Habitação (anexo 1.15), Sr. Sebastião Bruno, aponta que cada obra possui contrato
individualizado. Ademais, em processos de contratação emergencial cada procedimento deve ser
justiﬁcado individualmente, de modo que a assinatura de um único contrato para diversas obras
constituiria, ao menos, medida impertinente, caso não seja ilegal.
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Figura 50 - Planilha de Obras Geo-Rio - Página 1

Fonte:Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102-B/2019
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Figura 51 - Planilha de Obras Geo-Rio - Página 2

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102-B/2019
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No entanto as ações do Sr. Prefeito em relação a este caso não se restringem a uma eventual omissão
em sua responsabilidade de coibir malfeitos na administração municipal. Segundo o Secretário Municipal
de Infraestrutura e Habitação, o Sr. Sebastião Bruno, a decisão de contratação das empresas por
dispensa, mesmo sem que houvesse publicidade ou disponibilidade ﬁnanceira para assinatura do
contrato, teria sido tomada pelo Sr. Prefeito da Cidade.

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 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) – [...] 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
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 21ª Reunião CPI Res. 1450/2019, 18/09/2019)

Nota-se que a decisão de abrir os processos de contratação sem previsão ﬁnanceira, tomada na
Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF), poderia ter sido evitada caso a Prefeitura
do Rio de Janeiro se abstivesse de desvirtuar o propósito da reserva de contingência orçamentária.
Esta reserva vem sendo utilizada como artifício contábil para a subversão das previsões estabelecidas na
Lei Orçamentária Anual (LOA). Em outras palavras, o contingenciamento de recursos para diversas
pastas no início do exercício tem por função permitir seu redirecionamento através da abertura de
sucessivos créditos suplementares ao longo do ano.
Esta prática subverte a função precípua do instrumento da reserva de contingência e expõe a cidade ao
risco de indisponibilidade ﬁnanceira para o atendimento de eventos emergenciais na hipótese de sua
ocorrência.
O que se observa, portanto, é que o Sr. Prefeito não só assentiu que as obras emergenciais fossem
contratadas sem a devida publicidade, como tomou a decisão por iniciar o processo de contratação
mesmo sob o risco de que os contratos não fossem assinados a tempo. No entendimento desta
comissão tratam-se de fatos gravíssimos que, somados aos indícios de cartelização no processo de
tomada de preços das obras avaliadas, demandam uma efetiva apuração dos indícios aqui apresentados
a ﬁm de garantir que não haja obtenção de vantagem pessoal indevida ou dano ao erário.
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10.2 - Paulo César Amêndola de Souza, Secretário Municipal de Ordem Pública, Edson Tavares da Silva,
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil e Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da Subsecretaria de
Proteção e Defesa Civil

As responsabilidades dos Senhores Edson Tavares da Silva, Paulo César Amêndola de Souza e Rodrigo
Bissoli dizem respeito diretamente à política de prevenção e proteção civil durante as chuvas intensas.
Neste sentido trata-se de tarefa de imensa responsabilidade, que deve ser encarada com equivalente
conduta. É fundamental apontar, entretanto, que ambos vem se omitindo de suas responsabilidades na
execução da política de prevenção e de proteção civil dos cidadãos que moram em áreas de risco.
O desmonte promovido nas políticas de prevenção, através da desarticulação da política de Treinamento
e Capacitação de moradores das comunidades contempladas pelo Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário para Chuvas Fortes soma-se a denúncias envolvendo a transferência de técnicos para
outros órgãos, mesmo diante da incapacidade da Defesa Civil em dar conta de suas atribuições.
Por outro lado a gestão e a operação negligente do referido sistema vem expondo os cidadãos de mais
baixa renda à riscos desnecessários. O não acionamento de sirenes em diversas comunidades durante as
chuvas fortes se soma com a omissão recorrente no exercício de suas atribuições: meses após as
chuvas ambos não eram capazes de reconhecer quantos e quem eram os mortos.
Por ﬁm a recusa em fornecer informações de grande importância para as investigações desta CPI
implicam em violação direta dos princípios constitucionais e da legislação vigente, em especial da Lei de
Acesso à Informação, conﬁgurando ato de improbidade administrativa.
O conjunto de fatores que levou ao indiciamento dos Senhores Edson Tavares da Silva, Paulo Cesar
Amendola de Souza e Rodrigo Bissoli será detalhado ao longo dos itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.4.
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10.2.1 - Ampliação da quantidade de pessoas expostas ao risco e da intensidade de exposição ao risco
em razão do desmonte das estruturas de treinamento e capacitação do Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2).

O primeiro elemento apresentado diz respeito à responsabilidade dos Senhores Edson Tavares da Silva,
Paulo Cesar Amêndola de Souza e Rodrigo Bissoli na política de prevenção a desastres na cidade do Rio
de Janeiro, mais especiﬁcamente, à política de treinamento e capacitação dos moradores das áreas de
risco contempladas pelo Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes.
O treinamento e a capacitação dos moradores das áreas de risco é peça chave para o funcionamento do
sistema. De nada serve uma sirene que toca sem que os moradores saibam o que fazer durante o
momento de mobilização. Por essa razão o Sistema de Alerta Comunitário previa a realização de
exercícios simulados periódicos tanto nas comunidades, quanto em conjunto com os atores
fundamentais para a operação do sistema.
Um levantamento realizado por esta comissão, entretanto, mostra que a quantidade de simulados
realizados deixa a desejar. De acordo com a informação obtida junto à Defesa Civil em Abril foram
realizados 341 simulados (Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 - Ofício SEOP n° 109/2019,
pp. 27-32). O documento entretanto, somente aponta as datas de realização dos exercícios, sem
discriminar a natureza da atividade.
Em depoimento à esta Comissão técnicos da Defesa Civil aﬁrmaram que cada comunidade já passou por
mais de três treinamentos.
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. [...]
O SR. SÉRGIO GOMES RIBEIRO DA SILVA FILHO – Bem, em todas as comunidades,
no mínimo, nós ﬁzemos três simulados para as chuvas fortes. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)
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As investigações, no entanto, apontam para outra realidade. Dos 341 simulados que a Defesa Civil aﬁrma
ter realizado desde a implantação do sistema até o dia 25 de abril de 2019, ao menos 151 foram
exercícios chamados “Simulados de Mesa”, quando os agentes de Defesa Civil se reúnem para testar os
canais de comunicação entre o órgão e lideranças comunitárias, bem como o funcionamento dos
sistemas. Esses exercícios foram realizados em 9 de abril de 2016, envolvendo 49 comunidades e no dia
20 de dezembro de 2017, envolvendo 103 comunidades, conforme é possível observar em matérias
publicadas no site da Defesa Civil Municipal, anexas ao presente relatório (anexos 1.3 e 1.4).
Dos 184 simulados presenciais, 179 foram realizados até janeiro de 2017 (sendo a maioria até 2013). Em
outras palavras, do início da atual gestão até o dia 25 de abril de 2019 foram realizados apenas 5
simulados presenciais em comunidades que possuem o sistema de alerta e alarme. Porém, vale
ressaltar que a soma dos 151 simulados de mesa com os 184 simulados presenciais, resulta em 335
simulados. A diferença do número apresentado na tabela enviada à CPI consiste em um erro de
contagem por parte da Defesa Civil.
Nas comunidades 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, foi
realizado apenas um simulado presencial desde 2011, quando o sistema foi implantado.
Mesmo os simulados de mesa, que tem o objetivo de testar a comunicação operacional e o contato com
as lideranças locais, não possui um calendário regular de exercícios, que deveriam ser realizados, na pior
das hipóteses, uma vez por ano antes do início do período de chuvas intensas. O resumo da quantidade de
simulados realizados por comunidade encontra-se na tabela a seguir.
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Tabela 57 - Simulados realizados por comunidade por tipo (Até 25/04/2019)
Comunidade

Qt. Simulados
Presenciais

Data Último
Simulado Presencial

Qt. Simulados
Mesa

Data Último
Simulado de Mesa

Adeus
Alemão
Andaraí
Arrélia
Azevedo Lima
Babilônia
Bacia
Baiana
Barão
Barro Preto
Barro Vermelho
Bispo
Borel
Cabritos
Cachoeira Grande
Cachoeirinha
Caixa d’Água
Cantagalo
Caracol
Cariri (Merindiba)
Chácara do Céu
Chacrinha
Chapéu Mangueira
Comandante Luis Souto
Cotia
Dona Francisca
Encontro
Engenho da Rainha
Escondidinho
Espírito Santo
Fazenda Catete
Formiga

3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

29/11/2014
29/11/2014
09/10/2011
03/07/2011
20/05/2012
31/08/2013
03/07/2011
07/08/2011
03/07/2011
29/11/2013
29/11/2013
16/12/2012
02/03/2013
29/11/2012
29/11/2013
16/12/2018
25/03/2012
07/07/2013
07/07/2013
15/02/2018
30/08/2014
16/12/2012
31/08/2013
07/07/2013
29/11/2013
29/11/2013
03/07/2011
02/08/2012
31/08/2013
07/07/2013
07/07/2013
30/10/2012

1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2

20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
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Guaíba
Guararapes
Inácio Dias
Jamelão
Jardim do Carmo
Joaquim de Queiroz
Júlio Otoni
Juramento
Ladeira dos Tabajaras
Liberdade
Macacos
Mangueira
Matinha
Matriz
Mineiros
Morro da Fé
Morro do Céu
N. S. Guia
Nova Brasília
Nova Divinéia
Ocidental Fallet
Ouro Preto
Palmeiras
Pantanal
Parque Alvorada
Parque Candelária
Parque João Paulo II / JK
Parque Nova Maracá
Parque Proletário do Grotão
Parque Silva Vale
Parque Vila Isabel
Pavão / Pavãozinho
Piancó
Prazeres
Pretos Forros
Queto

2
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
3
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2

07/07/2013
07/07/2013
20/10/2012
09/10/2011
27/11/2011
07/08/2011
31/08/2013
25/03/2012
21/02/2018
16/12/2012
21/07/2012
06/04/2013
29/11/2014
21/07/2012
25/03/2012
25/03/2012
10/09/2016
29/11/2013
07/08/2011
07/07/2013
07/07/2013
10/09/2016
07/08/2011
16/12/2012
07/08/2011
06/04/2013
07/07/2013
27/11/2011
07/07/2013
20/05/2012
21/07/2012
07/07/2013
25/11/2012
31/08/2013
20/05/2011
21/07/2012
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1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1

20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
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Rato
Relicário
Rio das Pedras
Rocinha
Rua Brício de Moraes
Rua Frei Gaspar
Rua Laudelino Freire
Rua Mira
Rua Quiririm
Salgueiro
Santa Alexandrina / Paula Ramos
Santa Marta
Santa Terezinha
Santos Rodrigues (Querosene)
São Carlos
São João
São Miguel Arcanjo
Sapê
Sereno
Sítio Pai João
Sumaré
Telégrafos
Travessa Antonina
Tuiuti
Unidos de Santa Tereza
Urubu
Vidigal
Vila Cabuçu
Vila Cruzeiro
Vila Elza
Vila José de Anchieta
Vila Matinha
Vila Pequiri
Vila Pereira da Silva

Total

2
2
3
2
1
2
2
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
1
4
2
2
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2

184

31/08/2013
31/08/2013
17/09/2016
19/10/2013
25/03/2012
07/07/2013
31/08/2013
07/07/2013
25/04/2014
25/04/2014
07/07/2013
21/02/2018
29/11/2013
07/07/2013
20/05/2012
21/07/2012
25/03/2012
03/12/2014
25/03/2012
25/11/2018
16/12/2012
06/04/2013
11/09/2011
29/11/2014
27/11/2011
27/11/2011
30/08/2014
29/11/2013
09/10/2011
31/08/2013
25/03/2012
25/03/2012
07/07/2013
29/11/2012

-
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2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2

151

20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
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Fonte: Elaboração Própria com Base na Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

O que se observa é um cenário de completo abandono da política de treinamento e capacitação dos
moradores das áreas de risco. Não é, portanto, de se espantar que, em geral, os moradores de áreas de
risco não saibam como proceder durante emergências e chuvas intensas. A precariedade no treinamento
e capacitação produz um segundo desdobramento objetivo, que é o distanciamento entre a Defesa Civil e
a comunidade.
Esse distanciamento por sua vez foi agravado pela interrupção no treinamento e capacitação dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), atores fundamentais para o sucesso desta política pública. Entre
2010 e 2016 7.712 agentes de saúde foram capacitados pela Defesa Civil, entretanto o programa de
capacitação foi interrompido e apenas retomado em 2019, conforme constatado em audiência desta
Comissão.
A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Meu nome é Ivana Soares. Sou
coordenadora do centro de treinamento. [...] 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 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
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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) – Você sabe quantos desses agentes, no
ﬁnal, foram dispensados, agora, na última diminuição?

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.

A SRA. IVANA SOARES DE AGUIAR – Sim. Muito, muito mesmo. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

Em geral os agentes de saúde são pessoas ligadas ao território, com profundo conhecimento da região e
da comunidade em que atuam. A desmobilização dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil e a
interrupção da capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, bem como a precária estrutura
administrativa disponível à Defesa Civil, geram impactos diretos na eﬁcácia do Sistema de Alarme
Comunitário.
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Ao longo do depoimento prestado no dia 30 de maio outra evidência do desmonte foi apresentada.
Trata-se da transferência de 10 engenheiros para outros órgãos da administração municipal.
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
Secretário 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 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 Secretário, 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.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Eu quero informar as
nossas vereadoras que apenas, como Secretário 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 AMÊNDOLA DE SOUZA – A saída dos

engenheiros da Defesa Civil, por um breve tempo, sem função especíﬁca 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 AMÊNDOLA 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 Amêndola, o senhor está

aﬁrmando que a presença desses engenheiros, que saíram da Defesa Civil,
estava atrapalhando a produtividade?

O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Isso é o que a senhora
está falando.

A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Não, quem disse foi o senhor, em

números.
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O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA 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 AMÊNDOLA 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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res.

1450/2019, em 12/09/2019)

Cabe notar, no entanto, que o suposto aumento de produtividade não traduz a realidade do órgão.
Trata-se de métrica especíﬁca, destinada ao acompanhamento do atendimento a solicitações de vistoria
em imóveis. O deslocamento de 10 servidores para outros órgãos resulta em uma sobrecarga aos
técnicos remanescentes que acabam sendo direcionados para o cumprimento de metas de produtividade
a ﬁm de gerar resultados ‘positivos’ para a administração.
Diante da inexistência, entretanto, de metas relacionadas à treinamento e capacitação de moradores das
áreas de risco, de expansão do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário, de proteção ao cidadão, entre
outros, torna-se impossível avaliar efetivamente a produtividade da Defesa Civil, cujas atribuições não se
restringem à realização de vistorias.
Ademais, diante do cenário observado nos eventos chuvosos de 6 de fevereiro e 8 de abril, a aﬁrmação
de que a Defesa Civil ‘aumentou sua produtividade’ após a dispensa de 10 engenheiros é, no entendimento
desta Comissão, leviana.
Em síntese o desmonte do órgão se dá por diversas facetas, seja pela descontinuidade na política de
treinamento e capacitação de moradores de áreas de risco, seja na dispensa de mão de obra essencial
que resulta na sobrecarga dos servidores remanescentes. Esse desmonte vem fazendo com que os
moradores de áreas vulneráveis sejam expostos a riscos desnecessários.
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10.2.2 - Operação negligente e imperita do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes
(A2C2)

Ao longo dos trabalhos desta Comissão não foram poucos os relatos recebidos por moradores de áreas
de risco do não acionamento de sirenes ou de equipamentos inoperantes durante as chuvas. Diversos
foram os casos que apontavam para indícios de negligência na operação do sistema. Esta Comissão, ao
longo de seus trabalhos, debruçou-se sobre este assunto e identiﬁcou problemas graves na gestão e
operação do Sistema de Alerta Comunitário.
Os detalhes dos graves problemas identiﬁcados estão presentes no item 6.2.2.3 (Operação e Gestão do
Sistema de Alerta e Alarme Comunitário) do presente relatório. Neste sentido este item buscará
apresentar uma versão resumida dos achados, bem como estabelecer as responsabilidades dos agentes.
O caso emblemático avaliado por esta comissão ocorreu entre os dias 8 e 9 de abril. Durante a
madrugada, as irmãs Doralice Nascimento, de 58 anos e Gerlane Nascimento, de 51 anos, e seu vizinho,
Gilson Cezar Cerqueira, de 42 anos foram vítimas de um deslizamento de terra no Morro da Babilônia,
localizado no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante as chuvas dos dias 8 e 9 de abril as sirenes do
Morro da Babilônia não foram acionadas.
A justiﬁcativa apresentada publicamente pelo Prefeito e também apresentada a esta comissão em razão
de questionamento oﬁcial seria que os índices pluviométricos críticos não teriam sido atingidos na
estação pluviométrica de referência, Chapéu Mangueira 1. A prova, enviada pela Defesa-Civil, era uma
captura de tela do sistema Websirene (portal web de acionamento do sistema de alarme), apresentando
os índices pluviométricos entre as 17h45 e as 19h00 do dia 8 de abril de 2019.
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Figura 52 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Figura 53 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Diante da ausência de provas materiais esta Comissão decidiu averiguar a veracidade das informações
prestadas. Esse levantamento teve início com a busca de estação pluviométrica do Sistema Alerta Rio
próxima ao local, cujos dados encontravam-se disponíveis para uma comparação preliminar dos índices
pluviométricos observados. Para tal adotou-se a estação pluviométrica da Urca, localizada a 500m de
distância da estação pluviométrica Chapéu Mangueira 1.
Os dados observados na estação Urca, do sistema Alerta Rio registraram dois momentos de maior
intensidade pluviométrica no período de uma hora. O primeiro, entre 19h00 e 19h30 e o segundo entre
21h45 e 22h00, sendo este segundo pico o provável responsável pelo deslizamento que vitimou 3
pessoas na encosta da Av. Carlos Peixoto.
Figura 54 - Índices Pluviométricos registrados na Estação Urca

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema Alerta Rio

Tais dados permitem concluir que, fosse parametrizada pela Estação Pluviométrica da Urca, a sirene do

Morro da Babilônia poderia ter sido acionada de forma condicionada às 19h15, bem como às 22h00 e
deveria ter sido acionada de forma obrigatória das 22h15 em diante.

Diante dessas informações e da precariedade da prova documental apresentada foi feito questionamento
aos técnicos da Defesa Civil em audiência desta CPI, realizada no dia 30 de maio de 2019 sobre a razão do
não acionamento da sirene. A informação prestada reaﬁrmou a justiﬁcativa de que os parâmetros
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críticos não haviam sido atingidos, mas complementou aﬁrmando que caso a estação pluviométrica
estivesse fora do ar outra estação próxima seria utilizada para a parametrização da sirene.
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 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.
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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. (Notas Taquigráﬁcas da 9ª
Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

Esses achados suscitaram novo requerimento de informações, feito em paralelo à Subsecretaria de
Proteção e Defesa Civil e à Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio).
O requerimento de informação à Defesa Civil solicitou o registro dos índices pluviométricos para a
estação Chapéu Mangueira 1 no período compreendido entre às 0h do dia 8 de abril de 2019 e as 0h do
dia 11 de abril de 2019, bem como captura de tela do sistema Websirene mostrando os valores de leitura
pluviométrica para a estação Chapéu Mangueira 1 entre às 17h do dia 8 de abril de 2019 e as 17h do dia 9
de abril de 2019.
O requerimento de informações à Geo-Rio, por sua vez, solicitou o histórico de leituras do Radar
Meteorológico do Sumaré entre os dias 6 e 10 de abril de 2019, todos os registros das estações
pluviométricas do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para os meses de fevereiro e abril, bem
como o histórico de manutenção de sirenes e estações pluviométricas do sistema de alerta e alarme.
Os dados entregues pela Fundação Geo-Rio, demonstram uma realidade completamente diferente da que
vinha, até então, sendo apresentada pela Defesa Civil. Segundo as informações enviadas pela Geo-Rio a
estação pluviométrica Chapéu Mangueira 1 ﬁcou inoperante entre as 19h00 do dia 8 de abril de 2019 até
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às 02h15 do dia 9 de abril de 2019. Considerando o intervalo de leitura de 15 minutos a estação perdeu,
neste dia, 28 registros. Com a perda dos registros o acumulado para o período também foi zerado.
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Tabela 58 - Índices Pluviométricos Registrados na Estação Chapéu Mangueira 1 (A2C2)
Hora Leitura

15 min

30 min

1h

24h

96h

Mês

09/04/2019 - 5:30:00
09/04/2019 - 5:15:00
09/04/2019 - 5:00:00
09/04/2019 - 4:45:00
09/04/2019 - 4:30:00
09/04/2019 - 4:15:00
09/04/2019 - 4:00:00
09/04/2019 - 3:45:00
09/04/2019 - 3:30:00
09/04/2019 - 3:15:00
09/04/2019 - 3:00:00
09/04/2019 - 2:45:00
09/04/2019 - 2:30:00

1.2
0.6
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0.2
0.6
0.6

1.8
0.6
0.2
0.2
0
0
0
0
0
0.2
0.8
1.2
-

2
0.8
0.2
0.2
0
0
0
0.2
0.8
1.4
-

57.4
56.2
55.6
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.2
54.6

57.4
56.2
55.6
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.2
54.6

57.4
56.2
55.6
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.4
55.2
54.6

30
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

43.2
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

43.2
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

43.2
39.4
19.8
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

09/04/2019 - 2:15:00
08/04/2019 - 19:00:00

08/04/2019 - 18:45:00
08/04/2019 - 18:30:00
08/04/2019 - 18:15:00
08/04/2019 - 18:00:00
08/04/2019 - 17:45:00
08/04/2019 - 17:30:00
08/04/2019 - 17:15:00
08/04/2019 - 17:00:00
08/04/2019 - 16:45:00
08/04/2019 - 16:30:00
08/04/2019 - 16:15:00
08/04/2019 - 16:00:00

10.6

3.8
19.6
2.8
3.8
13.2
0
0
0
0
0
0
0

14.4

36.8

23.4
22.4
6.6
17
13.2
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Geo-Rio
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Esta informação é condizente com o relatório de operacionalidade apresentado em 25 de abril, pela
GEO-RIO, que aponta que entre os dias 08 e 10 de abril o pluviômetro Chapéu Mangueira 1 perdeu 28
registros, apresentando operacionalidade de 90,28%.
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Figura 55 - Relatório de Operacionalidade do Sistema de Alerta e Alarme

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Ao ser questionado, em audiência no dia 12 de setembro de 2019, sobre conjunto de fatos acima
expostos o Sr. Edson Tavares da Silva, Subsecretário de Defesa Civil aﬁrmou não ser capaz de explicar e
passou a palavra ao Sr. Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da Defesa Civil, que insistiu em dar
respostas evasivas à comissão, aﬁrmando que aos olhos da Defesa Civil os índices pluviométricos
críticos não teriam sido atingidos. O extenso diálogo, seguiu-se desta forma:
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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 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
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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.
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
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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.
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
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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 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
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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?

O SR. RODRIGO BISSOLI – Segundo o relatório, não foi atingido.

447

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
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.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Não foi atingido... Com base em que o
senhor aﬁrma isso?

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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)

As informações prestadas pelo Sr. Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da Defesa Civil por sua vez,
entram em contradição com as informações enviadas por ofício à esta CPI no dia 25 de abril em resposta
ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019 e com as informações prestadas por técnicos da Defesa Civil
em audiência no dia 30 de maio.
Ao aﬁrmar que os índices pluviométricos críticos não foram atingidos, o Sr. Rodrigo Bissoli omite à CPI
informações fundamentais, dado que o dado só estava disponível até as 19h do dia 8 de abril. De mesmo
modo ao aﬁrmar que não possui acesso ao histórico e que o mesmo deveria ser solicitado à Geo-RIo,
entra em contradição com a aﬁrmação feita pelo Sr. Sérgio Gomes Ribeiro da Silva Filho, que no dia 30 de
maio conﬁrmou a possibilidade de acesso ao histórico do sistema por parte da Defesa Civil.
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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. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)

O que mais chama atenção, entretanto, é a omissão do Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, o Sr.
Edson Tavares da Silva, que permaneceu calado ao longo do diálogo sobre o assunto, como se fosse um
estranho àquele ambiente, quando deveria, na condição de Chefe do órgão, ter assumido as
responsabilidades sobre a operação do sistema que, ao ﬁm e ao cabo, é de sua competência.
As denúncias, entretanto, não se restringem a este caso. No dia 6 de fevereiro a mesma situação foi
observada nas favelas do Vidigal e da Rocinha, em que índices pluviométricos superiores aos 55mm/h
haviam sido registrados em pluviômetros do Sistema Alerta Rio. No entanto, mais uma vez, o
acionamento das sirenes não aconteceu.
Ao veriﬁcar os pluviômetros do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes o que se
veriﬁca é um comportamento similar ao observado no dia 8 de abril na estação Chapéu Mangueira 1. No
dia 6 de fevereiro a estação pluviométrica Vidigal 3, que parametriza as 4 sirenes do Vidigal parou de
registrar informações às 21h30 do dia 6 de fevereiro e apenas voltou a funcionar às 22h15 do dia 9 de
fevereiro, ﬁcando mais de 48 horas fora de operação.
No caso da Rocinha o mesmo comportamento foi observado na estação pluviométrica Rocinha 8, que
parou de registrar informações às 22h45 do dia 06 de fevereiro e apenas voltou a funcionar às 09h30
do dia 9 de fevereiro. A estação, entretanto, já havia atingido o índice crítico de 55mm/1h às 22h00 do dia
6 de fevereiro.
Um comportamento diferente, no entanto, foi observado na estação Rocinha 1, que apresentou valores
anômalos em dois momentos diferentes. Às 08h15 do dia 6 de fevereiro a estação registrou 143,8mm de
chuva em 15 minutos e às 11h45 do mesmo dia registrou 93,8mm de chuva também no período de 15
minutos.
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No entanto das 12h00 do dia 6 de fevereiro até às 23h00 do dia 10 de fevereiro a estação não registrou
nenhuma precipitação, ﬁcando ainda fora do ar no período compreendido entre a 01h00 e as 21h30 do
dia 7 de fevereiro.
Nos relatórios de manutenção do Sistema de Alerta e Alarme não consta nenhuma ocorrência de
manutenção corretiva ou preventiva para as estações pluviométricas Rocinha 1, Rocinha 8 e Vidigal 3 no
período entre o dia 6 de fevereiro e 10 de fevereiro. Fator que indica negligência na gestão do sistema,
que deveria ter identiﬁcado o erro e solicitado a realização de manutenção.
No Vidigal um deslizamento de terra provocou ferimentos leves em diversos moradores e uma vítima
fatal, uma mulher chamada Marise da Cruz Santana. Na Rocinha a empregada doméstica Adriana Maria
dos Santos, de 44 anos, morreu vítima de uma parada cardíaca após ser soterrada. As tabelas com os
dados de cada uma das estações pluviométricas estão apresentadas no item 6.2.2.3 do presente
relatório.
Ainda que não seja possível estabelecer uma correlação direta entre o acionamento das sirenes e a
preservação das vidas é fundamental notar que a ausência do alerta em tempo adequado fez com que as
pessoas estivessem expostas a um risco sem o devido conhecimento. Pior ainda, o não acionamento do
sistema de alarme provoca uma sensação de falsa segurança, uma vez que subverte a expectativa do
morador, que acredita estar seguro até que a sirene seja acionada.
Trata-se portanto, de evidente negligência, omissão e imperícia na operação do sistema que colaborou
para o desfecho trágico de, ao menos, 5 vidas. Esses fatos não podem passar ao largo das necessárias
investigações por parte dos órgãos de controle. A tarefa de proteção da vida traz consigo
responsabilidades severas, que devem ser acompanhadas de conduta efetivamente séria e
comprometida, sob pena da concretização de desfechos trágicos como os observados.
No entanto, para estarrecimento dos membros desta Comissão e da sociedade que acompanhava a
audiência o Sr. Edson Tavares da Silva, aﬁrmou que, no seu entendimento, a atuação da Defesa Civil
durante as chuvas de fevereiro e abril foi ‘ótima’.

453

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
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. [...] (Notas
Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)

A declaração do Subsecretário de Proteção e Defesa Civil só não foi capaz de superar a estapafúrdia
aﬁrmação de seu chefe, o Secretário Municipal de Ordem Pública, Sr. Paulo Cesar Amêndola de Souza,
que aﬁrmou ‘não ver nexo’, entre o acionamento das sirenes e a preservação da vida dos moradores de
áreas de risco.
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Se o senhor permitir...
Falando especiﬁcamente sobre esse caso da sirene, do nível pluviométrico e tal,
que é especíﬁco 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?
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O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA 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 CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Alertar as pessoas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do quê?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Alertar as pessoas...
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Do quê? Do tiro do policial, não, né?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Não.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O que ela tem que alertar?
O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA 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 CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Deslizamento, alguma
coisa mais séria.

O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – É só deslizamento a partir de chuva?
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O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA DE SOUZA – Não sou formado
em… [...] (Notas Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em
12/09/2019)

O conjunto de fatos e declarações apresentados neste item permitem apontar a conduta negligente e de
desprezo pelo Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2), bem como os
resultados de tal conduta negligente na operação do sistema.
A negligência (representada aqui pela incapacidade de perceber que as estações pluviométricas
encontravam-se fora do ar), em conjunto com a imperícia (representada pela incapacidade de entrar em
contato com lideranças locais para alertar da inoperância do sistema e pela incapacidade de veriﬁcar os
dados do Sistema Alerta Rio para poder parametrizar as sirenes com dados alternativos), resultaram em
5 casos de pessoas que morreram em função de deslizamentos sem que a elas fosse dada a chance de
escapar dos eventos catastróﬁcos.
O conjunto de fatos e declarações apresentados neste item permitem apontar a conduta negligente e de
desprezo pelo Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2), bem como os
resultados de tal conduta negligente na operação do sistema.
Esse conjunto de fatos exige imediata apuração por parte da administração superior do município e dos
órgãos de controle da sociedade.
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10.2.3 - Omissão Recorrente no exercício das atribuições: não elaboração da lista de mortos e
desconhecimento dos planos e documentos fundamentais.

A negligência dos Senhores Edson Tavares da Silva, Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Paulo
César Amêndola de Souza, Secretário Municipal de Ordem Pública, e Rodrigo Bissoli, Coordenador
Executivo da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil não se encerram na operação do Sistema de
Alerta e Alarme. Os responsáveis pela política de proteção e defesa civil não sabiam, meses após os
desastres, quantos eram os mortos, quem eram os mortos e por que as pessoas morreram.
Esta atribuição, segundo a Matriz de Responsabilidades presente no Plano de Ações Integradas para
Chuvas Fortes e/ou Prolongadas, cabe à Defesa Civil. Tal designação é coerente com a missão
institucional do órgão, que tem como uma de suas principais atribuições a realização da primeira
resposta aos eventos extremos.
Qual não foi a surpresa desta Comissão ao descobrir que tal atribuição era desconhecida tanto pelo
Secretário de Ordem Pública, o Sr. Paulo César Amêndola de Souza, e pelo Subsecretário de Defesa Civil,
o Sr. Edson Tavares da Silva.

O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – O senhor conhece esse documento? Foi
sua secretária 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. 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
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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. 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.
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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. (Notas Taquigráﬁcas da
19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)

Ademais, cumpre registrar a cena lamentável protagonizada pelo Secretário Municipal de Ordem Pública,
o Sr. Paulo César Amêndola de Souza, em audiência desta Comissão no dia 12 de setembro, na qual
questionou o número de mortos e a causa mortis das vítimas dos deslizamentos e inundações que
ocorreram em 6 de fevereiro e 8 e 9 de abril, reputando as mortes a possíveis fenômenos adversos não
relacionados às chuvas. Trata-se, além de uma demonstração cabal de desconhecimento das atribuições
de órgãos subordinados à sua pasta, de uma demonstração de total falta de respeito para com esta
Comissão e as famílias das vítimas.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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 AMÊNDOLA DE SOUZA – Senhor Presidente, o

senhor me permite? O senhor está falando 10 mortes de pessoas. O senhor está
falando com um policial experimentado. Falando como um policial
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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) – Sim, eu estou falando, mas não é uma
mera opinião. Isso aqui é um dado.

O SR. SECRETÁRIO PAULO CÉSAR AMÊNDOLA 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 AMÊNDOLA 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 AMÊNDOLA 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. (Notas

Taquigráﬁcas da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)
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No entendimento desta Comissão os Senhores Edson Tavares da Silva, na condição de Chefe da Defesa
Civil, e Paulo César Amêndola de Souza, na Condição de secretário responsável por acompanhar os
trabalhos da Defesa Civil, deixaram de cumprir com suas atribuições, estabelecidas em planejamento
prévio, bem como demonstraram não possuir qualquer conhecimento de tal responsabilidade.
Trata-se de mais um exemplo da grave conduta displicente de ambos os servidores, que, no exercício de
seus cargos, deixam de cumprir com suas obrigações e revelam profundo desconhecimento das
mesmas.

461

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
10.2.4 - Desrespeito aos poderes de investigação da CPI e violação da Lei de Acesso à Informação (Lei
Federal n° 12.527/2011): a recusa em prestar informações solicitadas por esta Comissão.

No processo de investigação que culminou com a identiﬁcação de que as estações pluviométricas Chapéu
Mangueira I, Vidigal 3, Rocinha 1 e Rocinha 8 desligaram durante os momentos críticos das chuvas
intensas de 8 de abril e 6 de fevereiro, esta comissão enfrentou diﬁculdades diante da resistência da
Defesa Civil em fornecer as informações solicitadas através de requerimento de informações.
O Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 076/2019, que solicitava, dentre outras informações, o envio da captura
de tela do Sistema Websirene com os dados da Estação Chapéu Mangueira 1 entre as 19h00 do dia 8 de
abril de 2019 até às 19h00 do dia 9 de abril de 2019, foi entregue em mãos ao Sr. Leandro Vianna
Chagas, técnico da Defesa Civil, durante a audiência realizada no dia 30 de maio de 2019.
A resposta, entretanto, só foi apresentada pela Defesa Civil, através do Ofício n° 107/2019 OP/SUBPDEC, 118 dias após a entrega da solicitação, prazo muito superior ao previsto na legislação.
Além disso, o documento submeteu o requerimento das informações à Fundação Geo-Rio, aﬁrmando ser
deste órgão a competência de disponibilização dos dados, sem fazer qualquer menção à tela de consulta
do sistema Websirene.
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Figura 56 - Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 076/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Figura 57 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 076/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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O repasse do pedido à Geo-Rio, por sua vez, contrasta com a declaração prestada em depoimento à CPI
pelo Sr. Sérgio Gomes Ribeiro da Silva Filho, que aﬁrmou, no dia 30 de maio, ter acesso ao histórico de
leituras do sistema, bem como contrasta com a informação prestada em abril, quando a Defesa Civil
enviou uma captura de tela do sistema Websirene como prova do não atingimento dos índices
pluviométricos críticos.
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. (Notas
Taquigráﬁcas da 9ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 30/05/2019)
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Figura 58 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Figura 59 - Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 031/2019

Fonte: Acervo CPI Res. 1450/2019
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Ademais, cabe notar que durante audiência os servidores da Defesa Civil foram questionados quanto ao
atraso na resposta do Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 076/2019, que havia sido entregue há 105 dias. A
resposta, apresentada pelo Sr. Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da Defesa Civil, era de que ele
recebera o ofício há apenas uma semana.
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. 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) – Para a Defesa Civil me dizer, e eu não sei
quem é o responsável por construir essa resposta, para dizer: o índice... Porque
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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? [...] (Notas Taquigráﬁcas
da 19ª Reunião, CPI Res. 1450/2019, em 12/09/2019)

O ofício a que se referiu o Sr. Rodrigo Bissoli, entretanto, é o Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 136/2019,
através do qual a presente Comissão deu conhecimento ao Sr. Subsecretário de Defesa Civil, Edson
Tavares da Silva, da legislação referente ao acesso à informação e cobrou o envio das informações
solicitadas através dos Ofícios CPI Res. 1450/2019 n° 017/2019 e 076/2019, cujos prazos já tinham
expirado em dezenas de dias.
A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n° 12.257/2011) é bastante clara ao determinar que as
informações solicitadas ao Poder Público devem ser concedidas imediatamente. Na impossibilidade de
conceder as informações de imediato a lei prevê prazo máximo de até 20 dias, prorrogável por mais 10
mediante justiﬁcativa expressa.
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Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso
imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput,
o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20
(vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a
reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso
pretendido; ou
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento,
o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse
órgão ou entidade, cientiﬁcando o interessado da remessa de seu pedido de
informação.
§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias,
mediante justiﬁcativa expressa, da qual será cientiﬁcado o requerente. [...] (Lei
de Acesso à Informação. Lei n° 12.257/2011)

A primeira resposta resposta da Defesa Civil ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 076/2019, entretanto, é
datada de 24 de setembro de 2019 e o documento sequer fornece as informações solicitadas. Neste
sentido ﬁca evidente a conduta em desacordo com a legislação vigente no que diz respeito à
transparência.
No entendimento desta Comissão, entretanto, a recusa em fornecer as informações caracteriza clara
tentativa de frustrar os trabalhos de investigação da presente comissão que busca não só apontar
soluções para os problemas observados, mas apurar as responsabilidades concretas de gestores
públicos na execução das medidas de prevenção, gestão de crises e atendimento às vítimas de desastres
naturais.
A prática de negar e omitir informações de interesse público, marca de períodos tenebrosos da história
brasileira, não encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação vigente e nas melhores práticas
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de gestão pública. Em pleno século XXI é inconcebível imaginar que o acesso à informação ainda tenha
que ser tema de conﬂitos entre a sociedade e o poder público. Mais grave ainda é quando este conﬂito se
dá entre um órgão do Poder Executivo e o Poder Legislativo, cuja função consiste em ﬁscalizar o
primeiro.
Tal conduta, portanto, conﬁgura verdadeiro ato de improbidade administrativa, por violação aos
Princípios da Administração Pública, nos termos do art 11, inciso II, da lei Federal n° 8.429/1992.
Nesse sentido os fatos apresentados compõem o rol de ações que justiﬁcam o indiciamento dos
Senhores Rodrigo Bissoli, Coordenador Executivo da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil e Edson
Tavares da Silva, Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, por sua responsabilidade direta, e Paulo César
Amêndola de Souza, por sua responsabilidade de supervisão do órgão.
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10.3 - Sebastião Bruno, Secretário Municipal Infraestrutura, Habitação e Conservação

Os fatos que levaram ao indiciamento do Sr. Sebastião Bruno, Secretário Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Conservação, dizem respeito às irregularidades observadas na contratação de ao menos 15
obras emergenciais por dispensa de licitação sem a devida publicidade dos atos, fato que pode
caracterizar ato de improbidade administrativa, considerando ainda todas as consequências decorrentes
do ato original.
Além do descumprimento da legislação vigente, cabe notar que as investigações produzidas por esta CPI
apontam para indícios graves de cartelização no processo de tomada de preços durante a contratação
emergencial das referidas obras.
Esses indícios são agravados pela constatação de falso testemunho em depoimento prestado a essa
Comissão e pelo fato de que as obras vinham sendo executadas em desconformidade com a legislação
vigente de ﬁscalização.
O conjunto de fatores que levou a sugestão de indiciamento do Sr. Sebastião Bruno será detalhado ao
longo dos itens 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 e 10.3.4.
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10.3.1 - Contratação irregular de obras emergenciais. Violação da Lei Geral de Licitações (Lei Federal n°
8.666/1993) e Improbidade Administrativa.

No dia 18 de julho de 2017 a sociedade carioca tomou conhecimento da realização de quase 40 obras de
engenharia sem a assinatura de contrato e através de processo de dispensa de licitação. A matéria,
publicada pelo G1, relata o acesso a uma planilha da Fundação Geo-Rio que apresenta 38 obras de
contenção de encostas (relacionadas a problemas decorrentes do impacto das chuvas fortes do último
verão) que somam valores da ordem de 90 milhões de reais, todas, à época, sem qualquer menção no
Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro.
Segundo a reportagem do portal G1, apesar da ausência de registro público as obras encontravam-se em
pleno vapor. Foi o caso dos cinco pontos de intervenção na Av. Niemeyer e da obra realizada em Barra de
Guaratiba, ambas visitadas pelo veículo de comunicação.
Embora a dispensa de licitação para obras associadas a emergências e calamidades públicas esteja
prevista na Lei Geral de Licitações (Lei Federal n° 8.666/1993) essa dispensa possui regras claras e
pré-estabelecidas quanto à caracterização da emergência, a publicidade da dispensa e o prazo de
realização das intervenções consideradas emergenciais.
A dispensa para os casos de emergências ou calamidades está prevista no Art. 24 da Lei Geral de
Licitações:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
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calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (Lei Geral de

Licitações, Lei 8.666/93)

O dispositivo supracitado entretanto estabelece como condição para a dispensa do processo licitatório a
caracterização de que o não atendimento à urgência possa comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens. Nesse sentido o dispositivo é claro ao restringir o processo de
dispensa de licitação (i) aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e;
(ii) às parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação do mesmo.
Nesse sentido observa-se que o espírito da lei busca evitar que situações emergenciais sejam utilizadas
para a subversão do devido processo licitatório e resultem na contratação de obras e/ou serviços que
caracterizem melhorias ou investimentos em bens de capital.
Ademais, a Lei Geral de Licitações também determina como deve se dar o processo de publicidade no
caso das dispensas que prevê:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III 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 comunicados, dentro de 3 (três) dias, à

autoridade superior, para ratiﬁcação e publicação na imprensa oﬁcial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para a eﬁcácia dos atos. (Redação dada pela Lei

nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente
risco à segurança pública que justiﬁque a dispensa, quando for o caso; (Redação
dada pela Lei nº 13.500, de 2017)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
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III - justiﬁcativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (Lei Geral de Licitações, Lei
8.666/93)

O que se observa, novamente, é a intenção do legislador em buscar que, a despeito da assinatura de
contrato ou do efetivo início das intervenções, seja dada publicidade ao procedimento de dispensa, com
vistas a permitir que a sociedade seja capaz de ﬁscalizar a execução orçamentária mesmo diante da
inexistência de processo licitatório.
Nesse sentido o dispositivo é claro ao exigir que o procedimento de dispensa seja publicizado de forma
especíﬁca, através de comunicação em até 3 dias à autoridade superior e publicação em Imprensa Oﬁcial
em até 5 dias.
De mesmo modo o dispositivo aponta quais são as informações consideradas essenciais e indispensáveis
para o efetivo processo de dispensa. São elas: (i) a caracterização da situação emergencial, calamitosa
ou de grave e iminente risco que justiﬁcou a dispensa; (ii) a razão da escolha do fornecedor ou executante
dos serviços contratados, e; (iii) a justiﬁcativa de preço.
Nesse sentido o que se espera de uma administração pública comprometida com a transparência de
seus atos é a publicação em Diário Oﬁcial da íntegra dessas informações. No entanto a prática
recorrente de diversos administradores, e que atende aos requisitos legais, é a publicação de Aviso de
Dispensa de Licitação referenciando os procedimentos administrativos instrutivos como pode se
observar no exemplo abaixo.
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Figura 60 - Exemplo de Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no Diário Oﬁcial de 27 de dezembro de
2013.

Fonte: Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro

Fica evidente, portanto, a existência de ordenamento jurídico explícito quanto às regras, prazos e
exigências para a realização de dispensa de processo licitatório e condicionamento da eﬁcácia dos atos,
que serão avaliados especiﬁcamente a seguir.
O objeto da denúncia apresentada no dia 18 de de julho em matéria do portal G1, portanto, consiste na
contratação por dispensa de licitação de 38 obras de engenharia sem o atendimento às exigências
previstas em lei. É fundamental que esta questão esteja bem delimitada para que as diferentes
justiﬁcativas apresentadas possam ser efetivamente avaliadas pela sociedade e pelos órgãos de
controle.
Nesse sentido, o primeiro fator que chamou a atenção desta Comissão foi a apresentação, em sequência,
de justiﬁcativas distintas para o descumprimento dos dispositivos legais.
Na reportagem que originou a denúncia, publicada em 18 de julho de 2019, o Secretário Sebastião Bruno
aﬁrmou, em vídeo enviado ao portal G1 e disponibilizado no corpo da reportagem, que os contratos ainda
não haviam sido celebrados porque a pesquisa de preços não teria sido ﬁnalizada.
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - [...] Toda obra de engenharia precede levantamentos.

Levantamento topográﬁco, projeto, orçamento para depois ser contratada. A
contratação ainda não ocorreu porque a pesquisa de preços ainda está sendo
desenvolvida. (Quase 40 obras da prefeitura do Rio para conter encostas são

feitas sem licitação e sem contrato, G1, 18/07/2019)
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Em matéria publicada posteriormente, pelo jornal O Globo no dia 25 de julho, a aﬁrmação feita foi
distinta. O secretário reconheceu o erro (não publicação da autorização das obras emergenciais) e
aﬁrmou que o contrato estaria sendo assinado naquele momento porque até então a prefeitura não
contava com recursos em caixa.
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - 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. A prefeitura foi buscar recursos em Brasília e não conseguiu.

(Secretário de Crivella diz que faz obras sem contrato porque seguir o que
determina a lei é difícil, O Globo, 25/07/2019)

Na mesma matéria o Secretário apresenta ainda uma terceira justiﬁcativa, a de que seria difícil atender
às exigências legais previstas na Lei Geral de Licitações:
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - A realidade é que atender a lei é difícil porque no

momento da emergência há uma série de elementos que ainda não estão
disponíveis como o custo da obra. E há outra questão: ou a prefeitura se omitia
ou entrava nas obras. Nesse último caso, a população ia cobrar do prefeito. Os
contratos não podiam ser assinados sem reserva orçamentária. Não são obras

fantasmas. E há ﬁscalização. (Secretário de Crivella diz que faz obras sem
contrato porque seguir o que determina a lei é difícil, O Globo, 25/07/2019)

Esta última justiﬁcativa passou a ser repetida pelo Secretário Sebastião Bruno em diversas reportagens
e em depoimentos à esta CPI e à Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução
1.480/2019, com a ﬁnalidade de “investigar, apurar e levantar os prejuízos monetários e sociais causados
pela paralisação das obras no Município do Rio de Janeiro.”.
Foi o caso do depoimento prestado no dia 8 de agosto à CPI Res. 1.480/2019:
O Sr. SEBASTIÃO BRUNO - A denúncia toda estava embasada na seguinte
premissa: a Prefeitura não deu publicidade entre cinco e oito dias. E aí, eu digo:
nem a Prefeitura atual nem nenhuma. [...] Porque é humanamente impossível...

477

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Comissão Parlamentar de Inquérito - Resolução Plenária n° 1450/2019 - CPI das Enchentes
quem fez a lei não atentou para este detalhe: atender... o conceito da lei é
importantíssimo, agora, na letra da lei, às vezes, é difícil. Porque o jurista que
fez a lei, às vezes, não teve uma informação mais apurada de um técnico da área
para lhe dizer: “Olha, dar publicidade num evento emergencial em cinco dias é
humanamente impossível”. (Notas Taquigráﬁcas da 2ª Reunião, CPI Res.

1480/2019, em 08/08/2019)

Isso se repetiu em diversas declarações no depoimento prestado à esta Comissão no dia 18 de setembro
de 2019:
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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.

[...]
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] 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:
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‘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.

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. [...] (Notas Taquigráﬁcas da 21ª

Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)
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Cabe notar que as justiﬁcativas apresentadas incorrem na confusão sobre a denúncia. Há a mistura da
publicidade do contrato e da publicidade da dispensa de licitação. No entendimento desta Comissão ainda
que a celebração do contrato atrase por razões adversas tal fato não constitui impeditivo para que se dê
publicidade ao processo de dispensa de licitação.
As versões apresentadas, no entanto, demonstram elevado grau de incoerência com o que se observou
na prática. Se não havia deﬁnição do preço das intervenções como havia movimentação de canteiro e
realização de serviços? As empresas contratadas teriam resolvido, em ato altruísta, arcar com os riscos
eventuais de comprometer-se a realizar serviço que posteriormente poderia ter orçamento modiﬁcado?
Por outro lado, se a existência de movimentação de canteiro implicava na existência de projeto e
orçamento por que a publicidade das informações não foi dada?
Essas perguntas levaram esta comissão a aprofundar-se na investigação do tema e solicitar os
processos administrativos relacionados a 18 das 38 obras relacionadas. A solicitação não se estendeu a
totalidade das obras uma vez que esta comissão não dispunha dos números dos processos
administrativos das diversas intervenções, conseguindo apenas garimpar, através de diversas fontes
jornalísticas, os números referentes aos processos das obras iniciadas em razão dos eventos chuvosos
de fevereiro.
O primeiro fator de extrema preocupação desta comissão está relacionado à confusão conceitual sobre
o princípio de publicidade da administração pública apresentado no depoimento do Secretário Municipal
de Infraestrutura e Habitação, o Sr. Sebastião Bruno. Como já observado, a Lei Geral de Licitações
apresenta condições claras para a publicidade dos atos de dispensa, que devem ser publicados em
Imprensa Oﬁcial e conter informações especíﬁcas quanto à justiﬁcativa de dispensa, escolha de
contratado e preço.
Em seu primeiro depoimento à esta CPI o Secretário aﬁrmou que a publicidade foi dada através do
Decreto de Calamidade Pública, Decreto Rio n° 45.805, publicado no Diário Oﬁcial no dia 11 de abril de
2019.
O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – [...] De novo, secretário, a perspectiva, o

senhor estava falando, sobre essa questão da diﬁculdade de cumprir o prazo
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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 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.

[...] (Notas Taquigráﬁcas da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)
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No entanto ao buscarmos o decreto no Diário Oﬁcial foi constatada a inexistência do referido ‘mapa’
anexo ao decreto. E a única menção que o decreto faz sobre dispensas de licitação se trata de uma
autorização genérica às dispensas de licitação “que tratarem de aquisição de bens necessários às
atividades de resposta à enchente” e “de prestação de serviços e obras relacionadas com a reabilitação
dos cenários causados pela chuva”.
Art. 3º Ficam dispensados de licitação, na forma do inciso IV, do art. 24, da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, sem prejuízo das restrições da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de
ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências, os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de

resposta à enchente, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a
reabilitação dos cenários causados pela chuva, desde que possam ser
concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e
ininterruptos. (Decreto Rio n° 45.805/2019, Publicado no Diário Oﬁcial de 11 de

abril de 2019)

Não se trata, portanto, da publicidade solicitada nos termos da lei, mas uma autorização prévia por parte
do Chefe do Poder Executivo Municipal a ﬁm de orientar os diversos órgãos da administração. Em outras
palavras, o que se sabia era que havia uma autorização de caráter genérico para dispensas de licitação
de obras relacionadas às chuvas. Não se sabia, no entanto, se essas dispensas haviam sido concretizadas
e quais obras eram objeto de dispensa do processo licitatório. Esse conjunto de fatores tornava
impossível qualquer tentativa de ﬁscalização por parte do Poder Legislativo Municipal, u qualquer outro
órgão ﬁscalizador.
Ao ser indagado sobre a inexistência de mapa anexo ao decreto de calamidade pública o Secretário
Sebastião Bruno insistiu na sua existência, aﬁrmando ainda que a publicidade também foi dada em
veículos de comunicação e jornais.
O SR. SECRETÁRIO SEBASTIÃO BRUNO – [...] Na gestão anterior, foram
produzidos 367 emergenciais no valor de R$ 1 bilhão, sem nenhuma publicação.
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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. [...]
(Notas Taquigráﬁcas da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)

Cabe notar que a publicidade, para efeitos de eﬁcácia dos atos da administração pública e do
cumprimento dos Princípios da Administração Pública tem forma especiﬁcamente deﬁnida em lei. A
existência de matérias jornalísticas ou publicação em veículos de comunicação social do poder público
em si não cumprem os requisitos básicos para se caracterizar a publicidade do ato, embora sejam
importantes instrumentos para que essa publicidade seja mais acessível. Em outras palavras, a
publicação da informação na imprensa e nas redes não substitui a publicação das informações em Diário
Oﬁcial.
Diante deste cenário foi realizada pesquisa direcionada ao Diário Oﬁcial com vistas à identiﬁcar quando se
deu a primeira menção aos processos administrativos que vão do número 06/100.176/2019 a
06/100.193/2019, referentes a 18 das 38 obras emergenciais apresentadas na denúncia veiculada em
matéria jornalística. O resumo das descobertas encontra-se na tabela a seguir.
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Tabela 59 - Datas das Primeiras Menções dos Processos Administrativos em Diário Oﬁcial
Processo

Primeira Publicação
no Diário Oﬁcial

Conteúdo da Publicação

06/100.176/2019
06/100.177/2019
06/100.178/2019
06/100.179/2019

29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019

06/100.180/2019

29/07/2019

06/100.181/2019

29/07/2019

06/100.182/2019

29/07/2019

06/100.183/2019

29/07/2019

06/100.184/2019

29/07/2019

06/100.185/2019

29/07/2019

06/100.186/2019

29/07/2019

06/100.187/2019

-

06/100.188/2019

29/07/2019

06/100.189/2019

29/07/2019

06/100.190/2019

-

06/100.191/2019

-

06/100.192/2019

29/07/2019

06/100.193/2019

29/07/2019

Designa servidores para ﬁscalizar a obra
Designa servidores para ﬁscalizar a obra
Designa servidores para ﬁscalizar a obra
Designa servidores para ﬁscalizar a obra
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Não foi encontrada, até a elaboração deste relatório, publicação em
diário oﬁcial.
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Não foi encontrada, até a elaboração deste relatório, publicação em
diário oﬁcial.
Não foi encontrada, até a elaboração deste relatório, publicação em
diário oﬁcial.
Adjudica a contratação dos serviços por meio de dispensa de
licitação com base no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Designa servidores para ﬁscalizar a obra

Fonte: Diário Oﬁcial do Município do Rio de Janeiro
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Em seguida procedeu-se a mesma veriﬁcação nos registros do Sistema Único de Controle de Processos
(SICOP) da Prefeitura do Rio de Janeiro. O resumo encontra-se a seguir.
Tabela 60 - Datas dos primeiros registros de tramitação dos Processos Administrativos (SICOP)
Processo

Primeira
Tramitação

Despacho

Órgão Destino

06/100.176/2019
06/100.177/2019
06/100.178/2019
06/100.179/2019
06/100.180/2019
06/100.181/2019
06/100.182/2019
06/100.183/2019
06/100.184/2019
06/100.185/2019
06/100.186/2019
06/100.187/2019
06/100.188/2019
06/100.189/2019
06/100.190/2019
06/100.191/2019
06/100.192/2019
06/100.193/2019

19/07/2019 - 15h41
30/05/2019 - 15h18
20/05/2019 - 15h20
18/07/2019 - 14h36
19/07/2019 - 15h41
19/07/2019 - 15h41
22/05/2019 - 10h59
10/07/2019 - 11h00
05/06/2019 - 12h01
02/05/2019 - 16h22
02/05/2019 - 16h22
10/07/2019 - 11h00
23/05/2019 - 12h05
20/05/2019 - 15h20
10/07/2019 - 11h00
19/07/2019 - 15h09
19/07/2019 - 14h59
19/07/2019 - 15h46

Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Dá ciência à
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise
Encaminha à análise

GEO-RIO/PRE - Presidência
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE - Presidência
GEO-RIO/PRE - Presidência
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE/DOB - Diretoria de Obras
GEO-RIO/PRE - Presidência
GEO-RIO/PRE - Presidência
GEO-RIO/PRE - Presidência

Fonte: Sistema Único de Controle de Processos (SICOP)

O que se veriﬁca, na realidade, é que a primeira menção em Diário Oﬁcial dos processos administrativos
referentes às obras emergenciais se deu apenas no dia 29/07, quando faltavam apenas 7 dias para o
encerramento do prazo de 180 dias, previsto em lei, para a obra ser concluída. Por outro lado, os
processos administrativos registram como primeira tramitação no SICOP datas que variam entre o dia 2
de maio de 2019 e o dia 19 de julho do mesmo ano.
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Tal conduta, portanto, conﬁgura verdadeiro ato de improbidade administrativa, por violação aos
Princípios da Administração Pública, nos termos do art 11, inciso IV, da lei Federal n° 8.429/1992, tendo
em vista a ausência da publicidade devida aos referidos atos oﬁciais.
Cabe notar que no momento da assinatura dos contratos e da primeira menção em Diário Oﬁcial diversas
obras já haviam se encerrado, no entanto, a despeito da solicitação feita através do Ofício CPI Res.
1450/2019 n° 102/2019, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH) não informou as
datas de início e término de execução das obras. A planilha enviada (anexo 1.15) contém apenas data de
previsão de término para as obras que ainda estão em andamento.
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Figura 61 - Planilha de Acompanhamento de Obras Geo-Rio

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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10.3.2 - Autorização de execução de obras em desconformidade com a legislação vigente: a inexistência
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Outro fato de grave preocupação a esta Comissão é a inexistência de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) para as obras em execução. Esse fato chamou atenção das investigações desta CPI diante
da notícia de acidente (anexo 1.13), envolvendo três pessoas, em uma obra na localidade conhecida como
Jardim Pernambuco, mais especiﬁcamente na Rua Embaixador Graça Aranha, que embora seja
logradouro público está localizada dentro de uma área vigiada por cancelas e seguranças particulares no
bairro do Leblon.
Trata-se de uma das 38 obras emergenciais realizadas sem a devida publicidade dos atos. Segundo a
reportagem, o acidente teria acontecido por volta das 07h50, momento em que seis operários
trabalhavam no local.
Funcionários do condomínio contaram que o acidente aconteceu às 7h50. No
momento do deslizamento outros seis operários trabalhavam na parte alta, no
calçamento da rua. De acordo com os funcionários do condomínio, as obras

começaram há cerca de um mês, depois das fortes chuvas que atingiram
principalmente a Zona Sul do Rio e provocaram um deslizamento que destruiu
parte da calçada.

Engenheiros da Geo-Rio estiveram no local logo após o novo deslizamento e
decidiram interditar a rua no trecho da obra.
— Nas chuvas de fevereiro, o solo cedeu, destruindo parte do calçamento da rua.
Há cerca de um mês a Prefeitura deu início às obras para realizar uma contenção
no local e reconstruir o trecho da rua. Com as chuvas de ontem, o solo que já
estava encharcado ﬁcou ainda mais instável — explicou um dos operários que
trabalham no local. (Três pessoas ﬁcam feridas em deslizamento de terra no

Jardim Pernambuco, no Leblon, Extra, 29/04/2019)

Diante da inexistência de contrato ﬁrmado a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ﬁca impossibilitada. No entanto a ART constitui
instrumento fundamental para o exercício do poder de ﬁscalização do CREA. De mesmo modo, é a ART
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que estabelece, para os efeitos legais, quem são os responsáveis técnicos pela obra. A Lei Federal n°
6.496/1977 estabelece a obrigatoriedade de emissão de ART para obras realizadas por contrato escrito
ou verbal.
Art 1º - 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" (ART).

Art 2º - A ART deﬁne para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. (Lei Federal n°
6.496/1977)

Qual não foi, então, a surpresa desta comissão diante da aﬁrmação do Sr. Secretário Sebastião Bruno, de
que a ART serve apenas para arrecadação do CREA. Embora, no entendimento desta Comissão, a
declaração não constitua infração propriamente dita, revela o desconhecimento da real ﬁnalidade da
anotação de responsabilidade técnica (deﬁnição legal dos responsáveis e registro para ﬁns de
ﬁscalização) bem como revela um elevado grau de desprezo pelo instrumento de ﬁscalização. Em que
pese as possíveis críticas sobre a atuação do CREA enquanto órgão ﬁscalizador, cumpre notar que não é
de bom tom que um Secretário Municipal verbalize-as desta forma.
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
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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. (Notas
Taquigráﬁcas da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)

O infeliz acidente na obra, entretanto, jogou luz sobre a realização de uma das obras emergenciais que,
segundo a reportagem, teve início em fevereiro de 2019. No entanto as informações disponíveis à esta
Comissão não permitem apontar, inicialmente, quando se deu a conclusão da obra. Trata-se, portanto, de
mais uma consequência objetiva da contratação de obras emergenciais sem o respeito aos
procedimentos legais previstos na Lei 8.666/93.
Ainda que não caiba ao Sr. Sebastião Bruno, na condição de Secretário Municipal de Infraestrutura e
Habitação, a emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), é de sua responsabilidade direta
e indireta (isto é, por meio da designação de servidores para ﬁscalização da obra) garantir que as obras
sejam executadas em acordo com a legislação vigente. Trata-se, portanto, de fato que deve ser apurado
pelos órgãos de controle da administração.
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10.3.3 - Falso Testemunho

Os diversos indícios de irregularidades levaram esta Comissão a elaborar requerimento de informações
especíﬁco sobre as obras contratadas de forma irregular, dentre os quais diversas informações foram
solicitadas, além da íntegra dos processos administrativos referentes às 18 obras das quais esta
Comissão possuía a numeração dos processos. O Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102-B/2019 foi respondido
apenas no dia 26 de setembro de 2019, mais de 10 dias após o vencimento do prazo estabelecido.
Os processos administrativos apresentados (06/100.176/2019 a 06/100.193/2019) apresentam, de
modo geral, a mesma estrutura. São iniciados com um ofício enviado pelo então Diretor de Obras da
Fundação Geo-Rio, Sr. Ernesto Ferreira Mejido, à Presidência da Fundação.
Nos ofícios, encaminhados em caráter de urgência, são apresentados, para apreciação e autorização pela
administração, (i) o relatório fotográﬁco; (ii) as notícias do dia do acidente; (iii) a estimativa inicial de
custo; (iv) a proposta de 3 empresas interessadas em executar os serviços em caráter emergencial, e;
(v) a razão de escolha do executante para cada uma das obras emergenciais.
A surpresa desta comissão ao constatar que todos os ofícios são datados de 11 de fevereiro de 2019 só
não foi maior do que a surpresa ao constatar que 15 dos 18 processos contam com assinatura e
despacho do Sr. Secretário Sebastião Bruno datado de 12 de fevereiro de 2019 (dia seguinte) autorizando
a contratação das obras.
Trata-se, portanto, de gravíssima constatação. Em sendo verdadeiras as informações apresentadas nos
processos administrativos, não apenas a Fundação Geo-Rio dispunha das informações exigidas para a
dispensa de licitação nos termos do Art. 26 da Lei Geral de Licitações (Lei n° 8.666/1993) como esta
informação era de pleno conhecimento do Sr. Secretário Sebastião Bruno.
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Figura 62 - Exemplo de ofício de abertura dos processos administrativos (Processo 06/100.176/2019)

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Com exceção dos 06/100.187/2019, 06/100.191/2019 e 06/100.192/2019, todos os demais documentos
apresentam assinatura e despacho do Sr. Secretário sete dias após o evento que caracterizou a
emergência.
Neste sentido os documentos constituem prova material que contradiz a versão apresentada pelo Sr.
Secretário em diversas declarações à imprensa, à CPI Res. 1480/2019 e à esta Comissão, na qual
aﬁrmara que seria “humanamente impossível” dispor das informações exigidas pela lei no prazo
determinado.
Cabe notar que a insistência no tema por parte desta Comissão não é um apego especíﬁco ao prazo de 5
dias previsto em lei. Caso se tratasse de um vencimento de prazo de poucos dias, poderia se argumentar
a demonstração de boa fé e esforço para atender as exigências legais. A demora de quase seis meses
para a publicação das informações relativas à dispensa de licitação, no entanto, aponta no sentido
contrário e indica ato de má fé ou o desprezo total pelo princípio da legalidade.
Esta comissão inclusive questionou o Secretário a respeito do prazo que consideraria razoável para o
cumprimento das exigências do Art. 26 da Lei 8.666/93, questionamento que sucessivamente não foi
respondido.
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 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.
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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) – 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.
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O SR. PRESIDENTE (TARCÍSIO MOTTA) – Porque não está no D.O, Secretário. A
gente tem que descobrir onde que está isso.

[...]
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
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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: 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! [...] (Notas Taquigráﬁcas
da 21ª Reunião, CPI Res. 1480/2019, em 18/09/2019)

O que se observa, portanto, é que de acordo com o conteúdo dos processos administrativos haveria
plena capacidade em se dar publicidade, ainda que não no prazo da letra fria da lei, em um prazo
adequado ao espírito do instrumento legal, que busca garantir que situações de calamidade ou
emergência não sejam utilizadas para desvirtuar o devido processo licitatório e a devida transparência
necessária às contratações com a administração pública.
Nota-se que todos os depoentes, quando do início da tomada de depoimento, são avisados de que fazer
aﬁrmação falsa ou negar ou omitir a verdade perante a CPI é crime de falso testemunho, conforme
preceitua o Código Penal em seu artigo 342. Evidencia-se portanto, na contradição entre os documentos
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presentes no Processo Administrativo e as declarações dadas em audiência desta Comissão, que o Sr.
Sebastião Bruno mentiu em depoimento.
Esses fatos agravam-se diante da constatação, que será tratada a seguir, dos indícios que apontam para
a possível combinação de preços e formação de cartel no processo de contratação por dispensa de
licitação das obras emergenciais resultantes dos impactos das chuvas do dia 6 de fevereiro de 2019.
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10.3.4 - Violação aos princípios de impessoalidade da administração pública. Suspeita de combinação de
preços / cartelização nos contratos de obras emergenciais.

Com base nos processos administrativos recebidos, as investigações desta Comissão dedicaram-se a
buscar entender qual foi a razão de escolha das empresas. Ainda que Lei Geral de Licitações permita a
utilização de diversas justiﬁcativas (como capacidade técnica, aﬁnidade com o serviço a ser executado,
disponibilidade, boa conceituação etc.), observa-se que nos casos em tela as empresas foram escolhidas
com base no maior desconto ofertado sobre a estimativa de custos apresentada pela Fundação Geo-Rio.
Os ‘descontos’ no entanto variam entre 0,00% e 0,50% sobre o valor estimado, com a exceção da obra
realizada na Rua Gumercindo Bessa, no Rio Comprido (PA 06/100.188/2019), na qual a empresa Jeton
Construções Ltda. apresenta uma proposta de desconto de 1,00% sobre o valor estimado das obras.
O que se observa é que as 15 obras emergenciais que foram contratadas são realizadas por um seleto
grupo de 9 empresas. Os valores agregados por empresas são apresentados conforme o resumo abaixo.
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Tabela 61 - Resumo das Empresas Contratadas e Valores
Empresa
ERWIL

Valores Contratados
R$ 15.316.289,50

% do Total
32.52%

Número de Obras

SOPE

R$ 9.996.115,05

21.22%

2

SANTOS MOTA

R$ 4.999.904,90

10.62%

1

TIFARA

R$ 6.062.293,09

12.87%

2

RESITEC

R$ 844.700,11

1.79%

1

SAMEL

R$ 2.030.384,18

4.31%

2

GEOMECANICA

R$ 3.290.799,13

6.99%

1

SEEL

R$ 3.800.753,67

8.07%

2

JETON

R$ 759.811,31

1.61%

1

Total

R$ 47.101.050,97

100.00%

15

3

Fonte: Processos Administrativos 06/100.176/2019 a 06/100.193/2019

Observa-se ainda o comportamento repetitivo de certos grupos de empresas. Em todos os casos em que
a empresa ERWIL Construções Ltda. é escolhida o desconto apresentado é de 0,2% sobre a estimativa
de custos e a tomada de preços é feita também com as empresas SAMEL - Santa Maria Construtora
Ltda. e TIFARA Construção e Consultoria Ltda., que apresentam respectivamente, 0,0% de desconto e
valores que variam entre 0,05% e 0,1% de desconto.
Em outro caso emblemático a empresa TIFARA Construção e Consultoria Ltda. vence duas tomadas de
preço (totalizando R$ 6.062.293,09) apresentando descontos de 0,3% e 0,2%, contra as empresas
SANTOS MOTA Engenharia e RESITEC de Petrópolis Construções Ltda. Ao passo que a SANTOS MOTA
Engenharia vence uma tomada de preço (no valor de R$ 4.999.904,90) contra as empresas RESITEC de
Petrópolis Construções Ltda e a TIFARA Construção e Consultoria Ltda., apresentando apenas 0,4% de
desconto.
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Nota-se ainda o caso em que a empresa SOPE - Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda. vence
uma tomada de preços (no valor de R$ 6.223.042,92) apresentando desconto de 0,4% sobre a proposta
inicial contra as empresas SAMEL - Santa Maria Construtora Ltda. e RESITEC de Petrópolis Construções
Ltda. Ao passo que a empresa RESITEC de Petrópolis Construções Ltda vence uma tomada de preços (no
valor de R$ 844.700,11), apresentando desconto de apenas 0,25% contra as empresas SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda. e SAMEL - Santa Maria Construtora Ltda.
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Tabela 62 - Descontos apresentados por empresa para cada tomada de preços
Processo

Local da Obra

06/100.176/2019

Niemeyer
Ponto 1

06/100.180/2019

Niemeyer
Ponto 5

Valor
R$ 9.179.730,48

Empresas

Desconto

ERWIL Construções LTDA

0,2%

ERWIL Construções LTDA

0,2%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.
TIFARA Construção e Consultoria LTDA

R$ 4.340.907,94

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.
TIFARA Construção e Consultoria LTDA
ERWIL Construções LTDA

0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%

06/100.181/2019

Chácara do Céu

R$ 1.795.651,08

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.
TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,0%
0,05%

06/100.178/2019

Niemeyer
Ponto 3

R$ 4.999.904,90

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.
TIFARA Construção e Consultoria LTDA

0,0%
0,1%

06/100.179/2019

Niemeyer
Ponto 4

Rua Embaixador
06/100.189/2019* Graça Aranha, 450
- Leblon

SANTOS MOTA Engenharia

TIFARA Construção e Consultoria LTDA

R$ 5.087.465,95

0,0%
0,2%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.
SANTOS MOTA Engenharia

-

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.

06/100.182/2019

Estrada do Joá

06/100.177/2019

Niemeyer
Ponto 2

R$ 844.700,11

R$ 6.223.042,92

Guaratiba R$ 3.773.072,13
06/100.185/2019 Barra- de
Ponto 1

0,3%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.
SANTOS MOTA Engenharia
TIFARA Construção e Consultoria LTDA

R$ 974.827,14

0,4%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.
SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,2%

0,25%

0,15%
0,1%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,4%

SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,5%

RESITEC de Teresópolis Construções Ltda.
SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.
SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.
TIFARA Construção e Consultoria LTDA
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Processo

Local da Obra

Valor

06/100.193/2019

Camarista Meier

R$ 1.198.626,69

São Leobaldo,
06/100.183/2019 Rua
103 - São Conrado
06/100.192/2019

Elevado das
Bandeiras

Empresas

Desconto

TIFARA Construção e Consultoria LTDA
GRAVISA - Engenharia e Empreendimentos

0,0%
0,0%

TIFARA Construção e Consultoria LTDA
GRAVISA - Engenharia e Empreendimentos

0,0%
0,0%

SANTOS MOTA Engenharia
SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,0%

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

SAMEL, Santa Maria Construtora Ltda.

R$ 831.757,49

SEEL

R$ 2.534.064,43

de Guaratiba R$ 1.266.689,24
06/100.186/2019 Barra- Ponto
2
das Canoas
06/100.184/2019 Estrada
- São Conrado R$ 3.290.799,13
06/100.188/2019

Rua Gumercindo
Bessa - Rio
Comprido

0,1%

0,1%

0,5%

0,1%

SEEL

0,5%

GEOMECANICA S.A.

0,4%

Engeum - Construções LTDA
GEOMECANICA S.A.

0,0%
0,3%

SEEL
SOPE Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia
Ltda.

0,25%

MTF Construção e Manutenção LTDA
Universal

0,0%
0,8%

JETON Construções Ltda.

R$ 759.811,31

0,1%
1,0%

Fonte: Processos Administrativos 06/100.176/2019 a 06/100.193/2019

Ainda que o comportamento das empresas - a apresentação de descontos irrisórios e o revezamento de
vencedores nas tomadas de preços - sejam indícios preliminares e ainda frágeis de um processo de
combinação de preços e formação de cartel, tal suspeita é reforçada ao se veriﬁcar que, nos diversos
casos, os ofícios enviados pelas empresas à Fundação Geo-Rio com as propostas de desconto são
idênticos, reproduzindo inclusive os mesmos erros materiais (erros de digitação).
Este é o caso dos 3 ofícios presentes nos processos 06/100.181/2019 e 06/100.191/2019, em que as
empresas ERWIL, SAMEL e TIFARA endereçam os ofícios à “Fundação Instituto de Geotécnia” (ao invés de
Geotécnica) aos cuidados do Sr. “Herben” (ao invés de Herbem) da Silva Maia. Nesses mesmos ofícios há
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ainda um erro na sequência de numeração dos itens que é reproduzido pelas 3 empresas, que seguem a
ordem “5, 7, 6” ao invés de “5, 6, 7”.
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Figura 63 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas.

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Em outro exemplo, presente no processo de número 06/100.182/2019 as empresas RESITEC, SAMEL e
SOPE, além de apresentarem ofícios idênticos, reproduzem o mesmo erro ao escrever, no item 2
“manter o mesmo percentual de desconto quanto da ﬁnalização do orçamento”.
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Figura 64 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas. (06/100.182/2019).

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Figura 65 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas. (06/100.182/2019).

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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Figura 66 - Erros materiais compartilhados por empresas distintas. (06/100.182/2019).

Fonte: Resposta ao Ofício CPI Res. 1450/2019 n° 102/2019
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A reprodução de erros materiais idênticos em ofícios que supostamente possuem origens distintas nos
parece excessivamente coincidente para se tratar de mero acidente. Trata-se de um forte indício de que
os documentos, ao menos, beberam da mesma fonte ao serem elaborados.
Resumindo: o único fator diferente nas propostas das empresas que justiﬁcou a escolha das mesmas foi
o desconto apresentado sobre a estimativa de preços original; os percentuais de desconto apresentados
por todas as empresas são irrisórios, variando entre 0% (zero por cento) e 0,5% (meio por cento); e há
indícios graves e materiais de que a elaboração das propostas bebeu em fonte única. Tudo levanta uma
grave suspeita, por parte desta Comissão, de que os processos de dispensa de licitação tenham sido
utilizados para subverter o devido processo licitatório legal e os princípios da administração pública.
Cabe notar que competia ao Sr. Sebastião Bruno, na condição de Secretário Municipal de Infraestrutura e
Habitação, identiﬁcar os indícios aqui apresentados e proceder a suspensão do processo de contratação.
Nesse sentido, seja por omissão e negligência, seja por cumplicidade, o Sr. Sebastião Bruno é
diretamente responsável, ainda mais considerando que foi o mesmo que emitiu os despachos
autorizando a contratação das obras emergenciais.
O conjunto da obra, portanto, indica a necessária apuração rigorosa dos fatos por parte dos órgãos de
controle, tanto no sentido de averiguar e conﬁrmar as suspeitas aqui apresentadas, quanto no sentido de
apurar as responsabilidades e investigar se houve obtenção de vantagem indevida por parte de agentes
públicos ou privados.
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Capítulo 11 - Recomendações
11.1 - Ao Poder Executivo Municipal
11.1.1 - Ao Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro (GBP)
1)

Criar o Sistema Municipal de Prevenção e Mitigação de Desastres Socioambientais,
composto por Conselho, Plano e Fundo
a)

O Sistema Municipal de Prevenção e Mitigação de Desastres Socioambientais deverá se orientar
pelos princípios da justiça socioambiental.

b)

O Conselho Municipal de Prevenção e Mitigação dos Riscos de Desastres Socioambientais será
paritário, composto por representantes do poder público e da sociedade civil;

c)

O Plano Municipal de Prevenção e Mitigação dos Riscos de Desastres Socioambientais deverá
apresentar medidas para a prevenção e mitigação dos riscos geológicos, hidrológicos,
meteorológicos, climatológicos e biológicos, conforme a Classificação Brasileira de Desastres
(Cobrade);

d)

O Plano Municipal de Prevenção e Mitigação dos Riscos de Desastres Socioambientais deverá
ser apresentado em até 365 dias após a criação do Sistema Municipal de Prevenção e
Mitigação de Desastres Socioambientais e sua elaboração deverá envolver amplos setores da
sociedade civil.

e)

O Fundo Municipal de Prevenção e Mitigação de Desastres Socioambientais deverá ter dotação
orçamentária própria com recursos carimbados para investimentos em prevenção e mitigação
de desastres socioambientais.

2)

Corrigir a fragmentação administrativa dos órgãos da administração direta e indireta que
atuam nas políticas de prevenção e mitigação dos riscos de desastres
a)

Transformar a Subsecretaria de Habitação (SUBH) em Secretaria Municipal de Habitação (SMH),
transformando a atual Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
(SMIHC) em Secretaria Municipal de Infraestrutura e Conservação (SMIC)

b)

Transformar a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) em Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil (SMDEC)

510

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

Transferir a vinculação da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) para a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Conservação (SMIC)

d)

Transferir a vinculação da Fundação Parques e Jardins (FPJ) à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Conservação (SMIC)

e)

Preservar a vinculação da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro
(Rio-Águas) e da Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio), juntas,
na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Conservação (SMIC)

f)

Preservar a vinculação do Centro de Operações e Resiliência (COR) junto ao Gabinete do
Prefeito (GBP)

3)

Priorizar a execução de políticas públicas de prevenção e mitigação dos riscos de
desastres ao invés de políticas de remediação e reparação;

4)

Investir em programas orçamentários relacionados à prevenção e mitigação dos riscos
de desastres;
a)

Garantir que a dotação orçamentária aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA) para os
programas relacionados à prevenção e mitigação de desastres seja efetivamente empenhada e
liquidada;

b)

Evitar, a todo custo, o contingenciamento de verbas dos programas relacionados à prevenção e
mitigação de desastres.

5)

Priorizar a execução das medidas previstas na Estratégia de Adaptação às Mudanças
Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro, aprovada em 2016;

6)

Dar eficácia aos planos elaborados pelos diversos órgãos municipais envolvidos na
prevenção e mitigação de desastres.;

7)

Instituir instrumentos de compensação de impactos socioambientais e de incentivo à
adoção de medidas de mitigação dos impactos socioambientais na cidade.
a)

Instituir um Programa de Certificação Ambiental das Edificações (IPTU Verde), que preveja,
dentre outras medidas, o incentivo a adoção de sistemas de aquecimento solar, captação e
retenção de água da chuva, redução da área impermeabilizada, etc.
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8)

Realizar concurso público para as áreas técnicas da prefeitura com vistas à recomposição
do quadro de servidores e criação de cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de
Urbanismo (SMU), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
(SMIHC), Secretaria de Meio Ambiente da Cidade (SMAC), Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
(SUBPDEC), Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas),
Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio), Fundação
Parques e Jardins (FPJ) e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb);
a)

Garantir que a recomposição do quadro seja feita em tempo hábil para que conhecimentos
técnicos acumulados por servidores mais experientes possam ser absorvidos pelos novos
servidores;

b)

Garantir que sejam disponibilizadas vagas suficientes para sanar o déficit de mão de obra
técnica especializada nas secretarias e órgãos mencionados;

9)

Realizar concurso público para as áreas de hidrologia, hidrometria e estatística, com
vistas a compor o quadro permanente da Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio
de Janeiro (Rio-Águas);

10)

Realizar concurso público para as áreas de geologia e engenharia com vistas a ampliar o
quadro permanente da Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro
(Geo-Rio);

11)

Realizar concurso público para o cargo de Arquiteto Urbanista com vistas a ampliar os
quadros permanentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), em especial de sua
Coordenadoria Geral de Planejamento e Projetos, e da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC), em especial de sua Subsecretaria de
Habitação;

12)

Realizar concurso público para os cargos de Agente de Defesa Civil e Engenheiro Civil
com vistas a ampliar o quadro permanente da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil;
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13)

Realizar concurso público para a área de Meteorologia, com vistas a compor quadro
permanente do Sistema Alerta Rio e do Centro de Operações e Resiliência (COR);

14)

Realizar concurso público para os cargos de Analista Operacional, Coordenador de
Operações, Analista de Crise, Analista de Risco, Assessor de Comando e Controle e
Assessor de Planejamento Operacional com vistas a compor quadro permanente de
servidores de Centro de Operações e Resiliência (COR);

15)

Garantir recursos para pesquisa e desenvolvimento de alternativas tecnológicas para a
prevenção de enchentes e gestão de crises no âmbito do Centro de Operações e
Resiliência (COR);

16)

Garantir, ao Centro de Operações e Resiliência (COR) autonomia para convocação de
gestores das agências durante situações de crise;

17)

Priorizar o investimento em políticas de gestão socioambiental do território que sejam
democráticas e envolvam moradores locais;

18)

Instituir a prática de realização de balanço técnico-político da atuação do Poder Executivo
Municipal ao final de cada processo de gestão de crises e desastres;

19)

Zerar o remanejamento de recursos dos programas e ações relacionados à prevenção e
mitigação dos riscos de desastres associados às chuvas fortes.
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11.1.2 - À Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL)
20)

Instituir um Grupo de Trabalho Interdisciplinar Permanente para a integração dos
diversos órgãos municipais que estejam relacionados à prevenção e atendimento às
vítimas de desastres, em especial a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC), Secretaria Municipal de
Urbanismo (SMU), Secretaria de Meio Ambiente da Cidade (SMAC), Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
(SUBPDEC), Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas),
Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio) e Companhia
Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb);
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11.1.3 - À Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)
21)

Ajustar as previsões de arrecadação do município no processo de elaboração do Projeto
de Lei Orçamentária Anual (PLOA), de modo a adequar o processo de discussão
orçamentária a realidade fiscal do município;

22)

Acompanhar a execução orçamentária dos diversos órgãos da administração direta e
indireta a fim de garantir que esta esteja em consonância com Lei Orçamentária Anual
(LOA) aprovada na Câmara Municipal;

23)

Acompanhar e assessorar os diversos órgãos da administração municipal no processo de
captação de recursos junto a outros entes da federação, com vistas a aumentar a
arrecadação por meio de transferências diretas;

24)

Acompanhar a celebração de convênios com outros entes da federação, a fim de evitar a
frustração dos mesmos.

25)

Priorizar efetivamente os recursos destinados ao pagamento de Contrapartidas de
convênios;

26)

Garantir que a Reserva de Contingência cumpra sua função precípua, garantindo
provisionamento de recursos para o atendimento dos riscos orçamentários: ocorrências e
demandas geradas por emergências e/ou desastres;
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11.1.4 - Ao Centro de Operações e Resiliência (COR)
27)

Continuar a operar a cidade de forma integral;

28)

Ampliar os canais de comunicação social com a população;

29)

Revisar, em conjunto com os diversos órgãos da administração municipal, os critérios de
acionamento dos Estágios Operacionais da Cidade a fim de garantir o acionamento dos
mesmos em tempo adequado para a resposta aos desastres
a)

Avaliar os potenciais da regionalização dos Estágios Operacionais da Cidade a fim de garantir
que eventos graves localizados tenham efetivo impacto no planejamento e na operação dos
órgãos;

b)

Avaliar os potenciais da setorialização (ex. acionamento em função de chuvas, de acidentes, de
impactos à mobilidade etc) dos Estágios Operacionais da Cidade a fim de estabelecer
protocolos e planejamentos de ação distintos para cada tipo de acionamento e garantir que a
sociedade tenha conhecimento das motivações dos acionamentos dos estágios;

c)

Evitar a utilização de fatores subjetivos na composição os critérios de acionamento dos
Estágios Operacionais da Cidade;

d)

Dar publicidade aos critérios dos Estágios Operacionais da Cidade no site do Centro de
Operações e Resiliência;

30)

Revisar, em conjunto com os diversos órgãos da administração municipal, os protocolos
de atendimento e acolhimento aos atingidos por desastres.

31)

Coordenar a elaboração, em conjunto com os diversos órgãos da administração
municipal, de um Plano Geral de Ação durante Emergências para a Cidade do Rio de
Janeiro, com vistas à efetiva integração dos protocolos operacionais de toda a Prefeitura
do Rio de Janeiro, que contenha, ao menos
a) Temporalidades de ação e marcos cronológicos;
b) Critérios limítrofes para acionamento dos estágios operacionais da cidade;
c) Critérios limítrofes para decretação de estado de calamidade;
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d) Gatilhos operacionais e cronológicos para a adoção de medidas de contenção de crises;
e) Prioridades na execução das ações mitigadoras durante a iminência de desastres;
f)

Protocolos de atendimento e acolhimento aos atingidos por desastres

g) Hierarquia de gestão nos diferentes estágios operacionais;
h) Calendário de ações conjuntas dos diversos órgãos;
i)
32)

Ciclo de revisões;

Implantar um sistema de avaliação em tempo real das condições climáticas,
geo-hidroecológicas e pluviométricas da cidade a partir da integração de todas as redes
de monitoramento meteorológico e geo-hidroecológico da cidade;
a)

O sistema deverá integrar ao menos as informações do radar meteorológico do Sumaré, da
rede de estações pluviométricas e meteorológicas do sistema Alerta Rio, da rede de estações
pluviométricas do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2), da rede
de estações telemétricas de monitoramento de qualidade e precipitação (QN) e nível e
precipitação (PN) da Rio-Águas e do sistema de registro de ocorrências operacionais
georreferenciadas relacionadas a desastres ambientais na cidade.

b)

O sistema deverá buscar, na medida do possível, estabelecer convênios de Cooperação Técnica
junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com a finalidade de estabelecer meios
de transmissão de dados em tempo real;

c)

O sistema deverá conter espelho para acesso ao público, para fins de informação, e acesso aos
dados das redes de monitoramento socioambiental da cidade;

d)

O sistema deverá buscar implementar instrumentos de análise de dados em tempo real e
inteligência artificial a fim de auxiliar o Centro de Operações e Resiliência (COR) no processo de
tomada de decisões e permitir a emissão de relatórios instantâneos.

33)

Desenvolver, em conjunto com a Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro
(Iplan-Rio) sistema de registro em tempo real de ocorrências operacionais na cidade, a
partir de dispositivos móveis, que alimente banco de dados e seja capaz de emitir
relatórios completos dos impactos de desastres contendo localização geográfica, tipo da
ocorrência, imagem da ocorrência e estimativa de custos dos danos causados;
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34)

Implementar Calendário Anual de Simulados programados para operação conjunta das
equipes da cidade;

35)

Fortalecer, em conjunto com o Gabinete do Prefeito (GBP), uma política de comunicação
social voltada para a educação ambiental e o alerta de ameaças, envolvendo emissoras
de

radiodifusão,

rádios

comunitárias,

redes

sociais,

instantâneas, painéis de aviso informatizados da cidade etc;
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11.1.5 - À Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
36)

Ampliar e Fortalecer a Estratégia da Saúde da Família e a Vigilância em Saúde, com
centralidade na atuação territorial por meio do trabalho integrado dos agentes de
vigilância em saúde (e demais denominações) e dos agentes comunitários de saúde,
fortalecendo a formação técnica profissionalizante, inserido a temática dos desastres;

37)

Priorizar políticas de saúde pública voltadas para o enfrentamento dos problemas
sanitários relacionados às enchentes e inundações;
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11.1.6 - À Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU)
38)

Garantir que o Plano Diretor 2021 cumpra as determinações do Art. 42-A da Lei Federal n°
11.445/2001 (Estatuto das Cidades), de modo a conter:
a)

Mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

b)

Planejamento de ações estruturais preventivas e de realocação de população de áreas de risco
de desastre, desde que de forma dialogada e garantindo o direito à moradia;

c)

Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação dos impactos de
desastres;

d)

Identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando
for o caso, com vistas à redução da impermeabilização da cidade;

39)

Garantir que o processo de revisão do Plano Diretor se constitua em um grande esforço
de reorganização do planejamento urbano da cidade, com vistas a sanar as deficiências
de planejamento da cidade, garantindo:
a)

A democratização do processo de planejamento da cidade;

b)

O mapeamento dos Vazios Urbanos e de terrenos subaproveitados, em especial os localizados
dentro de um raio de 10km do Centro da Cidade;

c)

A atualização do zoneamento defasado da cidade com vistas a compactação e simplificação
dos instrumentos legais existentes;

d)

A revisão do Código de Obras da cidade com vistas a garantir a inclusão de medidas que
reduzam os impactos ambientais da construção civil e da incorporação imobiliária na cidade.

e)

A revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, com vistas a sua simplificação e à incorporação de
novos tipos de uso do solo;

f)

A revisão dos Coeficientes de Aproveitamento da cidade com vistas a regulamentação da
Outorga Onerosa do Direito de Construir.

g)

A regulamentação dos instrumentos de Parcelamento, Edificação e Utilização compulsória de
imóveis na cidade em conjunto com o estabelecimento de marcos temporais
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40)

h)

A regulamentação do IPTU Progressivo;

i)

A regulamentação do instrumento da Cota de Solidariedade para Habitação de Interesse Social;

Priorizar políticas de Desenvolvimento Urbano Sustentável que democratizem e reduzam
o preço do solo urbano;

41)

Reorientar as políticas de Parcelamento do Solo com vistas a extinguir tipologias de
parcelamento de grande porte (condomínios fechados);

42)

Realizar esforço de planejamento e projeto com vistas a possuir, em médio prazo, Planos
Urbanísticos para 50% do território da cidade, especialmente as áreas peri-urbanas e em
processo de consolidação e/ou expansão, com vistas a evitar a criação de novos passivos
ambientais;
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11.1.7 - À Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC)
43)

Ampliar o número de Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs) de modo a
garantir que todas as favelas que possuam áreas de risco geológico ou hidrológico sejam
atendidas pelo programa;

44)

Garantir que todos os pousos contem com profissionais de Arquitetura e Urbanismo e
Engenharia em número suficiente para atender as demandas das comunidades em que
estão instalados;

45)

Garantir que o trabalho dos Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs) esteja
articulado com as ações dos demais órgãos da administração municipal, especialmente a
Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a
Secretaria de Saúde e a Defesa Civil;

46)

Garantir recursos para a implementação de políticas de Assistência Técnica para
Habitações de Interesse Social (ATHIS) nos termos da Lei Municipal n° 6.614/2019, de
autoria da Vereadora Marielle Franco (PSOL);

47)

Promover a integração dos diversos órgãos técnicos da administração municipal
relacionados à conservação e manutenção das infraestruturas e dos corpos hídricos da
cidade, de modo a evitar a evasão de responsabilidades;

48)

Aprimorar, em conjunto com a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) e a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) o processo de
concessão do Auxílio Habitacional Temporário, com vistas a simplificação do processo e
aceleração da concessão do benefício;

49)

Elaborar estudo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), sobre os
preços de aluguéis de imóveis populares para subsidiar uma revisão do valor do Auxílio
Habitacional Temporário (AHT);
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50)

Corrigir o valor do Auxílio Habitacional Temporário (AHT) de modo a repor as perdas
inflacionárias e garantir um patamar mínimo que permita a locação de imóvel digno na
Cidade do Rio de Janeiro;

51)

Atualizar os critérios de Renda Máxima Familiar do Auxílio Habitacional Temporário,
desvinculando-os das faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida;

52)

Elaborar Plano Municipal de Habitação de Interesse Social segundo os critérios
estabelecidos pela Lei Complementar n° 201 de 29 de maio de 2019, de autoria do
Vereador Renato Cinco (PSOL);
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11.1.8 - À Secretaria de Meio Ambiente da Cidade (SMAC)
53)

Ampliar o Programa Conservando Rios

54)

Ampliar o Programa Mutirão de Reflorestamento

55)

Cumprir o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) da Cidade do Rio de Janeiro,
elaborado em 2015;

56)

Elaborar, em conjunto com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e a
Fundação Parques e Jardins (FPJ) um Manual Técnico de Poda e Conservação das árvores
a ser seguido pelos órgãos responsáveis pela manutenção da arborização urbana;

57)

Implementar um sistema informatizado e georreferenciado de mapeamento das árvores
da cidade que contenha ao menos.
a)

Informações de localização georreferenciada de cada árvore.

b)

Informações sobre a espécie da árvore, diâmetro do tronco, endereço mais próximo e histórico
de manutenções;

c)

Informações sobre benefícios ecológicos potenciais de cada árvore como quantidade de água
de chuva interceptada por ano (em volume), quantidade de energia conservada por ano (em
kWh), total de poluentes removidos da atmosfera por ano (em massa), carbono sequestrado
por ano (em massa), bem como estimativa de benefícios econômicos;

d)

Sistema de acompanhamento de manutenção das árvores que permita orientar as prioridades
na manutenção da arborização urbana, bem como registrar as datas das últimas manutenções
realizadas em cada indivíduo;
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11.1.9 - À Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH)
58)

Revisar o Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência Social de Direitos
Humanos (SMASDH), com vistas ao aprimoramento dos protocolos de primeiro
atendimento aos atingidos pelas chuvas fortes;

59)

Elaborar, em conjunto com a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) censo e
cadastramento dos moradores de áreas de risco, com vistas a traçar o perfil demográfico
desses habitantes e facilitar a concessão de auxílios habitacionais ou de assistência social
no momento dos desastres;
a)

Realizar o pré-cadastramento biométrico voluntário dos moradores de áreas de risco de forma
a garantir que os mesmos possam dar entrada no pedido de obtenção de auxílio habitação
temporário ou outros benefícios mesmo em caso de perda de documentação em razão dos
desastres;

60)

Aprimorar, em conjunto com a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) e a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) o processo de
concessão do Auxílio Habitacional Temporário, com vistas a simplificação do processo e
aceleração da concessão do benefício;

61)

Ampliar a capacidade dos Abrigos Emergenciais;
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11.1.10 - À Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC)
62)

Realizar revisão completa do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para chuvas Fortes
da Cidade do Rio de Janeiro garantindo:
a)

A expansão do sistema para toda a cidade a partir da elaboração das cartografias de Risco
Geológico, pela Geo-Rio, para todas as favelas da cidade. Incluindo as localizadas no entorno do
Maciço da Pedra Branca e do Maciço de Gericinó;

b)

A inclusão dos riscos hidrológicos no sistema, a partir da elaboração das cartografias de Risco
Hidrológico, pela Rio-Águas, para todas as favelas e áreas urbanizadas de baixa estruturação
localizadas em áreas suscetíveis a inundações;

c)

A revisão, junto à Geo-Rio, dos parâmetros dos contratos de manutenção das estações de
monitoramento pluviométrico do sistema, com vistas a garantir o mínimo de 99% de
operacionalidade;

d)

A definição de Rotas de Fuga prioritárias a serem utilizadas pelos moradores das áreas de alto
risco, caracterizando e configurando os caminhos mais seguros até os Pontos de Apoio do
Sistema;

e)

A implementação de sinalização e infraestrutura, junto à Secretaria Municipal de Infraesturutra,
Habitação e Conservação, ao longo das Rotas de Fuga definidas, com vistas a reduzir riscos
potenciais e garantir caminhos mais seguros até os pontos de apoio;

f)

A revisão da localização dos Pontos de Apoio do sistema, com vistas a garantir que os mesmos
não sejam implantados em regiões de difícil acesso ou sujeitas à riscos hidrológicos como
enxurradas no momento de chuvas fortes;

g)

A elaboração de cadastro unificado dos Pontos de Apoio do sistema, a ser revisado
anualmente, que contenha pelo menos endereço, coordenadas geográficas, comunidades
atendidas, capacidade estimada de abrigamento durante emergências, nome dos responsáveis,
telefones de contato dos responsáveis, estado de conservação do ponto de apoio, relatório
fotográfico do ponto de apoio, inventário de demandas de conservação e reforma dos pontos
de apoio;

h)

A implementação, junto à Geo-Rio, de instrumentos de monitoramento em tempo real de
deslizamentos através de emissões acústicas com vistas a aprimorar a detecção antecipada de
movimentos de massa;
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i)

A implementação, junto á Rio-Águas, de instrumentos de monitoramento do nível dos corpos
hídricos com vistas a detecção antecipada de inundações;

j)

A implementação, junto ao Iplan-Rio, à Geo-Rio e à Rio-Águas, de sistema automatizado e
descentralizado de acionamento dos alarmes sonoros com vistas a reduzir o erro humano na
operação do sistema;

k)

A realização de estudos para a implementação de sistema de alerta móvel compulsório
(recebimento automático de mensagem independentemente de cadastro prévio) para todos os
dispositivos localizados no raio de abrangência de antenas de telefonia móvel localizadas em
áreas de risco;

63)

Criar o programa de Agente Comunitário de Defesa Civil

64)

Priorizar políticas que resultem na aproximação da Defesa Civil com as Comunidades em
áreas de risco geológico ou hidrológico;

65)

Estabelecer calendário regular de treinamento e capacitação nas comunidades,
garantindo a realização de ao menos 2 simulados de campo (presenciais) por
comunidade e ao menos 2 simulados de mesa (remotos) em cada ano;

66)

Revisar o Plano de Contingência da Defesa Civil com vistas a incluir, além do
planejamento das ações frente aos riscos geológicos (movimentos de massas),
planejamento de ações de contingência frente aos riscos hidrológicos (inundações,
enxurradas e alagamentos);

67)

Garantir que o Plano de Contingência apresente, no mínimo
a)

Mapa de áreas suscetíveis às inundações, mapeamento de riscos hidrológicos, mapa de áreas
suscetíveis a deslizamentos, mapeamento de riscos geológicos, levantamento do quantitativo
de habitantes expostos aos riscos e perfil demográfico, delimitação os limites físico-territoriais
de cada comunidade sob risco;

b)

Planejamento, contendo metas e prazos, para a implantação da rede de monitoramento de
Riscos Hidrológicos e do Sistema de Alerta e Alarme em áreas de risco hidrológico;
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c)

Planejamento, contendo metas e prazos, para a expansão da cobertura dos Sistemas de Alerta
e Alarme para as áreas de Risco Hidrológico e Risco Geológico;

d)

Protocolos de atuação do poder público na iminência de desastres, estabelecendo plantão de
profissionais,

recursos

necessários,

mobilizações

e

tarefas específicas com marcos

cronológicos;
e)

Protocolos para o acionamento de instrumentos emergenciais de mitigação de riscos e desvio
do fluxo das águas (ex.: barreiras móveis contra enchentes, etc), onde couberem;

f)

Protocolos para a mobilização, evacuação de grandes áreas e contingentes populacionais,
abertura e preparação dos pontos emergenciais para recepção dos desalojados, mobilização
das equipes de assistência social;

g)

Critérios de acionamento dos Sistemas de Alerta e Alarme;

h)

Procedimentos para atuação de equipes de resgate, de evacuação emergencial, de
monitoramento dos desastres e de operação dos abrigos emergenciais;

i)

Procedimentos de desmobilização e protocolos de atendimento às vítimas, visando simplificar
o encaminhamento a programas de auxílio habitacional ou assistência social;

j)

Ciclo de avaliação dos resultados com calendário de reuniões periódicas para avaliação do
Sistema de Alerta e Alarme e revisão dos procedimentos operacionais;

68)

Priorizar a criação de uma cultura de prevenção através da atuação e capacitação de
jovens nas escolas municipais e estaduais, em especial moradores das áreas de risco.
a)

Realizar levantamento, junto à Secretaria Municipal de Educação (SME) e à Secretaria Estadual
de Educação (SEE), das escolas com o maior percentual de estudantes que moram em áreas
de risco, de forma a priorizar atividades nestas unidades de ensino;

69)

Retomar a capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs);

70)

Adquirir equipamentos para atuação em momentos de desastres e resgate de vítimas,
em especial veículos adaptados à alagamentos e inundações, botes de salvamento e
instrumentos de resgate;
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71)

Realizar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos (SMASDH), censo e cadastramento dos moradores de áreas de risco, com
vistas a traçar o perfil demográfico desses habitantes e facilitar a concessão de auxílios
habitacionais ou de assistência social no momento dos desastres;
a)

Realizar o pré-cadastramento biométrico voluntário dos moradores de áreas de risco de forma
a garantir que os mesmos possam dar entrada no pedido de obtenção de auxílio habitação
temporário ou outros benefícios mesmo em caso de perda de documentação em razão dos
desastres;

72)

Aprimorar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos (SMASDH) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
(SMIHC) o processo de concessão do Auxílio Habitacional Temporário, com vistas a
simplificação do processo e aceleração da concessão do benefício;
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11.1.11 - À Fundação Instituto de Geotécnica da Cidade do Rio de Janeiro (Geo-Rio)
73)

Elaborar um Plano Diretor de Contenção de Encostas e Áreas de Risco Geotécnico para a
Cidade do Rio de Janeiro com horizonte histórico de 50 anos a ser revisado
decenalmente;
a)

O Plano deverá conter ao menos um diagnóstico detalhado do território, um levantamento
histórico de acidentes e desastres geológicos, o histórico da atuação do poder público na
contenção de encostas, um levantamento dos aspectos legais e institucionais, uma avaliação
sobre as estatísticas produzidas pela Fundação até o presente momento (laudos de vistoria,
tipos de acidentes etc), uma avaliação do histórico de recursos financeiros destinados para a
prevenção de deslizamento;

b)

O Plano deverá produzir dados geográficos, geológicos e geotécnicos em grau de precisão e
detalhamento compatível com um planejamento de longo prazo e a criação de banco de dados
para subsidiar os projetos da Fundação.

c)

O Plano deverá elaborar mapeamento atualizado e com maior grau de precisão da
suscetibilidade a deslizamentos;

d)

O Plano deverá elaborar mapeamento atualizado das áreas de risco geológico-geotécnico para
todas as favelas da cidade, para as áreas formalizadas de baixa estruturação em áreas de alta
suscetibilidade e para as áreas críticas para a dinâmica urbana (vias expressas ou arteriais);

e)

O Plano deverá apresentar alternativa de projeto básico para todos os pontos de risco
identificados e deverá apresentar uma hierarquização dos mesmos;

f)

O Plano deverá elaborar orçamento preliminar para os projetos básicos apresentados e
apresentar metas de investimento para os próximos 10 anos;

g)

O Plano deverá implementar rede de monitoramento de encostas críticas através de
instrumentos de medição automatizados, como estações totais robotizadas e detectores de
movimentos de massa por emissão acústica.

h)

O Plano deverá realizar estimativa de prejuízos econômicos decorrentes de desastres
geológicos na cidade do Rio de Janeiro, bem como uma estimativa de correlação
custo-benefício entre prevenção e economia em prejuízos econômicos potenciais;
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i)

O

plano

deverá

implementar

sistemas

informatizados

de

gestão

de

informações

georreferenciadas de laudos de vistorias, acidentes geológicos-geotécnicos, e projetos da
Fundação Geo-Rio;
74)

Realizar levantamento geológico-geotécnico dos tipos de solo da cidade do Rio de Janeiro
com maior precisão e detalhamento com vistas a aprimorar os mapas de suscetibilidade
a deslizamentos e riscos geológicos.

75)

Realizar levantamento topo-altimétrico com maior precisão e detalhamento com vistas a
aprimorar os mapas de suscetibilidade a deslizamentos e riscos geológicos;

76)

Expandir a Cartografia de Riscos Geológicos para todas as favelas e áreas informais da
cidade, áreas formais de baixa estruturação e alta suscetibilidade a deslizamentos e ao
longo de vias à jusante de encostas com média ou alta suscetibilidade a deslizamentos;

77)

Atualizar a Cartografia de Riscos Geológicos para as comunidades que já possuem este
mapeamento;

78)

Expandir a rede de estações de monitoramento meteorológico de modo a alcançar o
número preconizado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM);

79)

Avaliar os impactos dos pontos cegos do radar meteorológico na capacidade de previsão
de curtíssimo prazo com vistas a garantir que todas as áreas da cidade disponham de
igual capacidade preditiva para os eventos climáticos extremos;

80)

Ampliar o número de viaturas disponíveis para a realização de vistorias;

81)

Garantir transparência aos dados das estações pluviométricas do Sistema de Alerta e
Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2) através da disponibilização dos dados de
leitura no site do Sistema Alerta Rio;

82)

Implementar, junto ao Iplan-Rio, sistema de informações públicas das estações de
monitoramento pluviométrico e meteorológico do Sistema Alerta Rio e do Sistema de
Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2), que permita a consulta de dados
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em tempo real e a visualização em mapa em tempo real do estado de operacionalidade
das estações de monitoramento, bem como os índices pluviométricos registrados;
a)

O sistema deverá conter banco de dados devidamente estruturado com o histórico de leitura
de todas as estações de ambos os sistemas que permita a visualização dos dados em interface
web, bem como seu download em formato estruturado ou requisição de informações via API.
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11.1.12 - À Fundação Instituto das Águas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio-Águas)
83)

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico - Água e Esgoto
a)

A revisão do plano deverá ser feita de forma democrática, garantindo a participação da
sociedade civil em todas as etapas, desde a definição do escopo de trabalho até a finalização do
documento;

b)

A revisão do plano deverá envolver as empresas e órgãos que tratam do tema;

c)

O plano deverá elaborar relação de investimentos prioritários, com estudos de alternativa,
projetos básicos, e estimativas de custos de implantação;

d)

O plano deverá elaborar, em acordo com a CEDAE, contrato de programa que oriente os
investimentos e estabeleça metas de eficiência, eficácia e efetividade da prestadora de serviços
no âmbito do Município do Rio de Janeiro;

84)

Revisar o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais com vistas à atualização dos dados
utilizados e a sanar as deficiências do plano;
a)

A revisão deverá contemplar todas as bacias hidrográficas com o estudo de alternativas,
projetos básicos e orçamento;

b)

A revisão deverá atualizar as curvas de intensidade, duração e frequências de chuvas para a
cidade do Rio de Janeiro com vistas a adequação das mesmas a mudança do regime de chuvas
observada;

c)

A revisão deverá elaborar mapeamento de áreas suscetíveis à inundações com base em
modelos matemáticos e simulações computadorizadas utilizando informações de precipitação;

d)

A revisão deverá elaborar manchas de inundação e cartografia dos riscos hidrológicos,
quantificando os habitantes em áreas de risco hidrológico e apresentando seu perfil
demográfico;

e)

A revisão deverá implantar rede de monitoramento hidrometeorológico nos corpos hídricos
associados às áreas de risco que permita alertar antecipadamente para a ocorrência de
inundações ou enchentes;

f)

A revisão do plano deverá garantir processo de participação democrática da sociedade civil e
de órgãos da academia;
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85)

Elaborar Plano Diretor de Microdrenagem da Cidade do Rio de Janeiro com horizonte
histórico de 50 anos a ser revisado decenalmente;
a)

O Plano deverá conter ao menos um diagnóstico detalhado do território, um levantamento do
histórico da rede de microdrenagem, o histórico da atuação do poder público, um
levantamento dos aspectos legais e institucionais, uma avaliação do histórico de recursos
financeiros destinados para as obras de drenagem;;

b)

O Plano deverá organizar os dados cadastrais (onde estejam disponíveis) e produzir dados
cadastrais (onde não existam) da rede de microdrenagem da cidade em grau de precisão e
detalhamento compatível com um planejamento de longo prazo e a criação de banco de dados
para subsidiar os projetos da Fundação.

c)

O Plano deverá elaborar mapeamento atualizado e com maior grau de detalhamento dos
pontos críticos da rede de microdrenagem, identificando as razões da insuficiência da rede para
cada ponto;

d)

O Plano deverá apresentar os investimentos prioritários bem como alternativa de projeto
básico, orçamento e hierarquização dos mesmos;

e)

O Plano deverá apresentar metas de investimento para os próximos 10 anos;

f)

O Plano deverá realizar estimativa de correlação custo-benefício entre prevenção e economia
em prejuízos econômicos potenciais;

g)

O

plano

deverá

implementar

sistemas

informatizados

de

gestão

de

informações

georreferenciadas da rede de microdrenagem;
86)

Revisar os planos e metas para garantir saneamento ambiental adequado em todas as
regiões da cidade até 2040, priorizando regiões mais vulneráveis e suscetíveis a
enchentes, alagamentos e inundações;
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11.1.13 - À Fundação Parques e Jardins (FPJ)
87)

Seguir o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), elaborado em 2015;

88)

Elaborar, em conjunto com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e a
Secretaria de Meio Ambiente da Cidade (SMAC) um Manual Técnico de Poda e
Conservação das árvores a ser seguido pelos órgãos responsáveis pela manutenção da
arborização urbana;
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11.1.14 - À Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
89)

Elaborar, em conjunto com a Fundação Parques e Jardins (FPJ) e a Secretaria de Meio
Ambiente da Cidade (SMAC) um Manual Técnico de Poda e Conservação das árvores a ser
seguido pelos órgãos responsáveis pela manutenção da arborização urbana;

90)

Ampliar e fortalecer o Programa de Garis Comunitários;

91)

Pesquisar alternativas tecnológicas que possibilitem melhorar o sistema de coleta de
resíduos sólidos nas favelas e áreas de ocupação informal da Cidade do Rio de Janeiro;

92)

Aprofundar e detalhar as medidas previstas no Plano de Resposta Pronto Emprego
(PRPE);
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11.2 - Ao Poder Legislativo Municipal
93)

Destinar dotação orçamentária adequada aos programas relacionados à prevenção e
mitigação dos riscos de desastres, em especial os programas 0023 (Proteção de
Encostas e Áreas de Risco Geotécnico), 0097 (Controle de Enchentes), 0357 (Expansão do
Saneamento), 0302 (Proteção Civil do Cidadão) e 0535 (Águas do Rio);

94)

Destinar dotação orçamentária adequada para às ações relacionadas à prevenção e
mitigação dos riscos de desastres, em especial as ações 2735 (Manutenção do Sistema
de Drenagem), 4060 (Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos em Comunidades Carentes),
1795 (Urbanização e Revitalização em Comunidades Carentes) e 2735 (Manutenção do
Sistema de Drenagem);
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11.3 - Ao Poder Legislativo Federal
95)

Aprovar Lei que obrigue as operadoras de telecomunicações e a Anatel a emitir alertas
compulsórios (sem a necessidade de pré-cadastramento por parte do usuário) por meio
de Mensagens de Texto à dispositivos móveis durante situações de desastres;
a) O envio de mensagens poderá ser realizado conforme localização geográfica a partir
do raio de atuação das antenas de transmissão da rede de telefonia móvel;
b) O envio de mensagens será feito conforme solicitação do Centro de Monitoramento
de Desastres Naturais (Cemaden) ou centro de operações ou monitoramento local
(quando houver);
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11.4 - Ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ)
96)

Apurar as suspeitas apresentadas nos indiciamentos do presente Relatório;

97)

Aprofundar as investigações da Auditoria Operacional sobre o Sistema de Alerta e
Alarme Comunitário para Chuvas Fortes (A2C2) com base nos fatos apresentados neste
relatório;

98)

Realizar uma auditoria na forma de utilização da Reserva de Contingência pela Prefeitura
e possíveis recomendações para retificação de seu uso: atender os riscos orçamentários,
dentre eles enchentes. Não servir como elemento de retirada de transparência do
orçamento, ao mediar os remanejamentos, impedindo que se acompanhe as reais fontes
de acréscimos e cancelamentos.

99)

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 demandas geradas por emergências e/ou desastres; os denominados riscos
orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos Manuais de
Demonstrativos Fiscais.
100)

Averiguar se a Prefeitura dispunha de recursos em caixa para a assinatura dos contratos
de obras emergenciais tanto no momento de abertura dos processos instrutivos para a
contratação das obras quanto no momento de assinatura dos contratos; Avaliar, ainda, se
no momento da assinatura dos contratos houve entrada de arrecadação para permitir a
celebração dos mesmos;
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11.5 - Ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ)
101)

Apurar as suspeitas apresentadas nos indiciamentos do presente Relatório;

102)

Acionar a Prefeitura do Rio de Janeiro para que realize a revisão do itens Drenagem (cujo
prazo de revisão se encerra este ano), Água e Esgoto (cujo prazo de revisão já se
encontra expirado em 4 anos);

103)

Acionar a Prefeitura do Rio de Janeiro para que expanda os mapeamentos de Riscos
Geológicos para, no mínimo, todas as áreas de ocupação informal da cidade com vistas a
expansão do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes para as áreas
no entorno dos Maciços da Pedra Branca e do Gericinó;

104)

Acionar a Prefeitura do Rio de Janeiro para que elabore mapeamento de Riscos
Hidrológicos (cartas de risco com base e mapas de suscetibilidade à inundação e
estimativa de impactos potenciais) com vistas a expandir o Sistema de Alerta e Alarme
Comunitário para Chuvas Fortes, abrigando também os Riscos Hidrológicos;

105)

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 demandas geradas por emergências e/ou desastres; os denominados riscos
orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos Manuais de
Demonstrativos Fiscais.
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