
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.364, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 
  

Cria Comissão Especial de 
Acompanhamento e Apuração dos atos da 
Fundação Renova e suas mantenedoras 
Vale/Samarco/BHP, em relação ao 
rompimento da barragem de rejeitos de 
minério que atingiu o Rio Doce. 

  
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 30, inciso 
II, 57 e 58 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
  
Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, composta de 09 (nove) 
parlamentares desta casa, no prazo dentro da 19ª Legislatura, para, entre 
outras prerrogativas, debater, apurar, propor e determinar medidas referentes 
ao cumprimento/descumprimento das cláusulas do TTAC que criou a Fundação 
Renova, firmado entre as empresas Vale/Samarco/BHP e Entes Públicos, 
visando a reparação/compensação dos danos decorrentes do rompimento da 
barragem de rejeitos da Samarco; bem como, tendo em vista a proibição da 
pesca no Rio Doce devido a contaminação do Rio, necessário se faz apurar se 
a água do Rio Doce pode ser utilizada para dessedentação animal, irrigação de 
culturas, e utilização como ingrediente e/ou matéria necessária para produção 
de alimentos destinados ao consumo humano; verificar se todos os danos 
decorrentes do desastre estão sendo considerados elegíveis pela Fundação 
Renova para fins de indenização; tendo em vista o interesse público da 
natureza do objeto do TTAC que é a reparação do meio ambiente e suas 
vítimas, exige a apuração de denúncias de ocorrência de superfaturamento de 
contratos, e contratação privilegiada de pessoas físicas ou jurídicas que tem ou 
já tiveram qualquer tipo de vínculo com as empresas da Vale/Samarco/BHP (e 
suas terceirizadas, atuais ou anteriores) ou seus parentes e afins até o 3º grau, 
seja como funcionário direto, terceirizado, ou integrante de quadro de empresas 
terceirizadas contratadas; bem como apurar a legalidade, responsabilidade e 
consequências pelo uso da substância química “TANFLOC” no tratamento de 
água destinada a população após o desastre; propor a Fundação Renova que 
faça ressarcimento de todas as despesas dos Entes Públicos de todos os atos 
decorrentes do rompimento da barragem, desde a mão de obra profissional dos 
mais diversos setores, bem como com as despesas dos representantes 
públicos para participar de reuniões de assuntos afins a estruturação física dos 
entes, com salas de apoio, veículos, publicidade de esclarecimentos, e até 



mesmo aumento de despesas inclusive na rede hospitalar e de saúde por 
tratamentos decorrentes do rompimento de barragem; podendo ainda a 
comissão ampliar seu objeto de atuação caso seja verificada a necessidade 
ligada ao rompimento da barragem. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio Domingos Martins, em 19 de agosto de 2019. 

  
ERICK MUSSO 

Presidente 
  
Este texto não substitui o publicado no DPL. de 21/08/2019. 


