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Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2022. 
 

Ofício nº 01/2022 Núcleo Estratégico para Proteção de Vulneráveis em Situações de 
Crise/DPMG 
 
  
 
Endereço: Rua Cel. Antônio da Silva, 753 - Centro, Caratinga - MG, 35300-032 
 
Ilmo. Sr. Secretário José Carlos de Souza 
Secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos 
 
 
Referência: Solicita informações  
 
 
 
 
 

  Cumprimentando-o, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, por meio das signatárias abaixo, vem, pela presente, com 

fundamento legal no artigo 74, inciso IX1 da Lei Complementar Estadual 65/2003 e na 

Lei Complementar Federal 80/94 e com fundamento ainda no direito de acesso à 

informação, solicitar as informações abaixo:  

 

O Estado de Minas Gerais sofreu com as fortes chuvas que estão ocorrendo 

em janeiro de 2022 fazendo com diversas comunidades estejam enfrentando 

alagamentos que atingem vias públicas e também moradias de diversas famílias.  

 

No dia 13 de janeiro de 2022 a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

realizou atendimento de pessoas da comunidade de Ilha de rio Doce, parte do Distrito 

de Cordeiro de Minas, no município de Caratinga, sendo realizada a escuta de 

pessoas da comunidade por reunião por videoconferência. 

 

Inicialmente, a comunidade apontou que, por sua localização afastada da sede 

do município, por vezes tem dificuldades de ser visibilizada e atendida em suas 

necessidades, fornecendo os mapas abaixo para auxiliar em sua localização: 

 

                                           
1
 Art. 74: São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública no exercício de suas atribuições:  

IX - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes, civis e militares, exames, certidões, perícias, 
vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 
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Informaram que nos últimos dias a comunidade foi atingida por chuvas intensas 

que trouxeram como consequência enchente que atingiu vias públicas e moradias na 

região e que, embora ainda persista alagamento, entende que já há viabilidade de 

adoção de medidas para limpeza urbana.  

 

Manifestaram o conhecimento de que outras localidades do município estariam 

recebendo atendimento, mas não havia sido identificada medida adequada na 

localidade. 

 

Ressaltaram que as enchentes causam ainda maior temor nas pessoas em 

decorrência da presença de rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, 

em 05 de novembro de 2015, existindo ainda depósito de rejeitos na calha do rio 

Doce.  

 

Solicitamos as informações abaixo e cópia de documentos, que devem ser 

respondidas no prazo de 10 dias de seu recebimento, nos termos da lei de acesso à 

informação:  

 

a) Quais as medidas necessárias de atendimento da comunidade foram 

mapeadas? 
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b) Quais medidas já foram adotadas para desobstrução e limpeza das vias na 

comunidade? Qual o cronograma para medidas a serem adotadas na 

localidade? 

c) O Município já elaborou o plano de trabalho de reconstrução da infraestrutura 

local?  

d) Houve adoção de algum protocolo específico em consideração a presença de 

rejeitos oriundos do rompimento da barragem da mina de Fundão? 

 

 
Confiantes na interlocução e no diálogo entre entidades e órgãos públicos, 

aguardamos as informações solicitadas, pois elas são fundamentais na superação 

de conflitos que podem surgir entre o poder público e as comunidades 

vulnerabilizadas assistidas pela Defensoria Pública.  

 

 Com votos de estima e consideração, firmamos a presente.  

 Atenciosamente,  

 

 

Carolina Morishita Mota Ferreira  
Defensora Pública 
MADEP 855-D/MG 

 
 

Matheus Leroy de Castro Braga 
Defensor Público 

MADEP 0957 
 
 

Nathalia de Paula Moreira Frattezi 
Defensora Pública 

MADEP 0979 
 
 

Victor Matthaus Moreira Silva Cunha 
Defensor Público 

MADEP 0993 
 
 

Victor Ribeiro Nogueira 
Defensor Público 

Madep 0990 
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