
Vitória, ES, 02/04/2019

Ofício 003/2019

De: Transparência Capixaba

Para: Excelentíssimo Senhor Renato Casagrande

DD. Governador do estado do Espírito Santo

Considerando  que  o  combate  à  corrupção  e  as  demandas  por  transparência  pública  e
mecanismos  eficientes  de  controle  continuam  em  pauta  na  sociedade  brasileira  e  capixaba,
conforme demonstrado pelo último processo eleitoral;

Considerando que os estados têm papel significativo a cumprir nesses âmbitos;

Considerando  os  compromissos  públicos  assumidos  por  V.  Excia.,  seja  na  última  campanha
eleitoral, seja quando de sua passagem pela governadoria do Estado do Espírito Santo (2011 –
2014),  com,  por  exemplo,  a  criação  do  Conselho  Estadual  de  Transparência  e  Combate  à
Corrupção.

A Transparência Capixaba vem por meio deste propor o seguinte:

1 – Fortalecimento do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção
(NUROC)

a)  realizar  estudo,  até  o  final  do  primeiro  semestre  de  2019,  para  a  ampliação  dos quadros
funcionais e das disponibilidades orçamentárias do NUROC.

b) iniciar a implementação da ampliação dos quadros funcionais do NUROC até o final de 2019 e
suas respectivas dotações orçamentárias.

c) garantir autonomia administrativa ao NUROC para a definição de suas ações.

2  –  Indicação  de  Conselheiro  para  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Espírito  Santo
(TCEES)

a) discutir, publicamente, com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), o
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Espírito  Santo  (TCEES),  o  Ministério  Público  de  Contas,
organizações da sociedade civil e os cidadãos de modo geral, novos critérios – mais amplos e
objetivos – a serem estabelecidos em lei para a indicação de Conselheiros do TCEES.

b)  assumir  o  compromisso  de  que  mesmo que  os  referidos  critérios  não  tenham ainda  sido
aprovados,  respeitá-los  em possível  futura  indicação de Conselheiro  do TCEES por  parte  do
governo do Estado do Espírito Santo.
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3 – Propaganda pública

a) estabelecer e/ou revisar todos os critérios para a produção e difusão da propaganda pública.
Para tal sugere-se a criação de comissão composta de Agências de propaganda, profissionais de
propaganda e de professores dos cursos de Publicidade e Propaganda de instituições de ensino
superior de nosso Estado, a fim de preservar o princípio da impessoalidade e valorizar o princípio
da publicidade.

b) estabelecer um critério de divulgação dos gastos com publicidade de forma integrada para
todas as secretarias, em dados abertos e com rastreabilidade das subcontratações de veículos de
comunicação por parte das agências de publicidade contratadas pelo estado.

4) Transparência Ambiental:

a) criar no portal da Transparência o SIAES – Sistema de Informações Ambientais do Espírito
Santo, sem prejuízo de outras formas de acesso à informação pelo cidadão em outros sites dos
órgãos ambientais.

b) Todos os órgãos públicos que fazem parte do Sistema Estadual de Meio Ambiente e do Sistema
Estadual  de Recursos Hídricos devem repassar  as informações referentes à sua atuação em
relação ao meio ambiente no estado do Espírito Santo, sejam informações gerais ou específicas
como de legislação e respectivos responsáveis diretos pela operacionalização de cada atividade
dos referidos órgãos.

c)  Os seguintes  temas deverão  obrigatórios  no SIA,  sem prejuízo  de  outros  serem inseridos
posteriormente:
a) Recursos Naturais.
b) Atendimento a acidentes e emergências ambientais
c) Decisões de Processos de Licenciamentos ambientais
d) Boletins de Monitoramento de Reservatórios
e) Termos de Ajuste de Conduta – TAC
f) Relação de áreas contaminadas de usos diversos
g) Reservas Particulares de Preservação do Patrimônio Natural – RPPNs
h) Controles de Autos de Infrações e Processos
i) Autorizações de manejo de fauna silvestre
j) Barragens com georeferenciamento
k) Cadastro Ambiental Rural
l) Denúncias Ambientais e fiscalizações
m) Medição da qualidade do ar
n) Fomento florestal
o) ICMS Verde
p) Energia limpa
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q) Outorgas
r) Municipalização do licenciamento ambiental (monitoramento dos municípios)
s) Legislação
t) Pesquisa científica
u) Unidades de conservação
v) Educação Ambiental
w) Fundo Estadual do Meio Ambiente
x) Fundo Estadual de Águas e Florestas
y) Resíduos sólidos

Certos de vossa atenção, 

Vitória, 02 de abril de 2019

Rodrigo Marcovich Rossoni
Secretário-geral Transparência Capixaba

“Contra a Corrupção, a favor do Espírito Santo”
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