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INDICAÇÃO N°        728/2018 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

A Deputada abaixo assinado, no uso das suas prerrogativas legais e regimentais, requer 

a Vossa Excelência, nos termo do artigo 141, inciso VIII e 174 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Paulo Hartung, Governador do Estado do Espírito Santo, 

seguinte INDICAÇÃO:  

 

Instituir a Semana Estadual em Memória e Solidariedade aos Atingidos pelo Desastre 

de Mariana e suas Consequências Socioambientais  

 

 

JUSTIFICATIVA 

O rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015 na cidade de  

Mariana, – um dos maiores desastres ambientais do planeta, causou um série de 

impactos socioambientais e socioeconômicos ao longo da bacia do Rio Doce nos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Tudo mudou após o desastre que vitimou 19 

pessoas e devastou pequenas cidades e distritos, fazendo centenas de famílias 

abandonarem suas casas, seus modos de vida, seus locais de trabalho e fonte de renda.  

Muitos anos de trabalho, muitas histórias e memórias foram brutalmente devastadas por 

uma avalanche de lama que escorreu pelas entranhas da negligência e da 

irresponsabilidade de setores que colocam o lucro em detrimento da vida e do meio 

ambiente.  A imensurável biodiversidade de toda a bacia do Rio Doce foi comprometida 

e contaminada com os rejeitos da mineração. O que era o sustento de centenas de 

famílias que tinham como principal modo de conseguir seu sustento com a pesca, a  
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agricultura e a pecuária se tornou cenário de angústia, tristeza e incerteza quanto ao 

futuro.  

De encontro com o mar, a lama mudou o cenário com praias interditadas, como foi o 

caso da Praia de Regência em Linhares/ES. Praia que era ambiente de lazer, turismo e 

prática de esportes, virou cenário de um local deserto. No Espírito Santo, quatro 

municípios que recebem o Rio Doce foram atingidos: Baixo Guandu, Colatina, 

Marilândia e Linhares. 

A Semana Estadual em Memória e Solidariedade aos Atingidos pelo Desastre de 

Mariana e suas Consequências Ambientais será realizada pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos será de extrema importância para desenvolver 

consciência crítica sobre as relações entre desenvolvimento econômico e exploração de 

recursos minerais com as responsabilidades das autoridades públicas e do setor privado 

com o meio ambiente e com sustentabilidade. No mesmo sentido, será um importante 

instrumento de envolvimento social para contribuir com a preservação do meio 

ambiente, prevenir novos acidentes assim como acompanhar o processo de reparo 

socioambiental e socioeconômico em acidentes ambientais que aconteceram, garantindo 

transparência, justiça e resultados efetivos. 

 

Palácio Domingos Martins, em 17 de dezembro de 2018. 

 

 
 

Cláudia Lemos 
Deputada Estadual – (PRB) 
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