
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

GABINETE DO DEPUTADO SERGIO MAJESKI 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Gabinete 602, Av. Américo Buaiz, 205 Enseada do Suá – Vitória – ES – 

CEP 29.050-950. 
Tel.: (27) 3382.3581 

 

PROJETO DE LEI Nº    /2018 

Dispõe sobre a transparência nos 

empréstimos concedidos pelo Banco de 

Desenvolvimento do Estado do Espírito 

Santo (Bandes). 

 

Art. 1º Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à 

Informação, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, deverão ser disponibilizadas e 

atualizadas em seção específica no site do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito 

Santo (Bandes) informações de interesse geral, como:  

 

I) Operações de crédito, por cliente, com a divulgação obrigatória do nome do 

cliente, área operacional, descrição do projeto, condições do financiamento, tipo 

de garantia e valores contratados; 

 

II) Contratações e valores totais, por setor;  

 

III) Contratações e valores totais, por microrregião e município; 

 

IV) Outras informações as quais o Bandes julgar necessárias. 

 

Art. 2º As informações elencadas nesta Lei deverão ser atualizadas diariamente. 

 

Art. 3º O descumprimento do estabelecido nesta Lei incorrerá na responsabilização dos 

responsáveis. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vitória, 31 de agosto de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 

 

 

 



 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

GABINETE DO DEPUTADO SERGIO MAJESKI 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Gabinete 602, Av. Américo Buaiz, 205 Enseada do Suá – Vitória – ES – 

CEP 29.050-950. 
Tel.: (27) 3382.3581 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em uma democracia a transparência deve ser sempre um dos seus princípios basilares, por 

outro lado, os atos sigilosos devem ser a exceção, sobretudo no que tange à utilização de 

recursos públicos.  

 

Dessa forma, no ano de 2008 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) passou a dar publicidade a informações sobre as suas operações, como: o nome do 

cliente, seu setor de atividade, os objetivos do projeto e o valor contratado. Recentemente 

passou a disponibilizar também informações sobre os contratos do Banco, como taxas de 

juros, prazos de pagamento e garantias das operações, suas fontes de recursos, prestações de 

contas do BNDES aos órgãos de controle, entre outras. 

 

No Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), 

desenvolve um papel fundamental para o desenvolvimento da economia do Estado, investindo 

em negócios como os de microcrédito, agronegócio, economia verde, economia criativa, 

Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), Parcerias Público-privadas (PPP), entre 

tantos. Por outro lado, a transparência em relação aos empréstimos concedidos ao longo dos 

seus quase 50 anos de existência é praticamente inexistente.  

 

Buscando dar maior transparência em relação aos empréstimos concedidos com a utilização 

de recursos públicos, tal qual passou a ocorrer com os financiamentos do BNDES após os 

recentes casos de corrupção, encaminhamos o presente projeto para tramitação, contando com 

o apoio dos demais parlamentares.  
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