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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 443/2022 

 

Art. 1º. O artigo 2º do Projeto de Lei nº 443/2022 passa a vigorar acrescido dos incisos 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XVIII com a seguinte redação: 

 

  
 “Art. 2º (...) 

 

XXIII - Áreas embargadas: número do termo e do processo administrativo, data da 

lavratura, nome do detentor, nome da propriedade, município, localização, motivo, 

tamanho da área embargada e andamento do julgamento do embargo; 
 

XXIV – Arrecadação de multas: data, valor da multa paga, valor da multa total, 

número de parcelas ainda em aberto; 

 

XXV – Autorizações de desmatamento/de supressão de vegetação: número da 

autorização, data de obtenção, nome do detentor, nome da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, localização, área, volume e nome do analista 

 

XXVI - Degradação: período, localização, município, tipologia fundiária; 

 

XXVII - Desmatamento: período, localização, município, tipologia fundiária; 
 

XXVIII – Monitoramento de TAC/TC: data, localização, número, tipo de atividade 

vistoriada ou monitorada e parecer da vistoria.” 

 

 

 

Vitória - ES, 20 de setembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Em 2018 o Ministério Público Federal (MPF) lançou o Ranking Transparência Ambiental, 

que inicialmente avaliou o desempenho de 104 órgãos federais e estaduais em todo o Brasil na 

publicação de 47 informações prioritárias para o controle ambiental. O projeto do MPF prevê, 

ainda, o envio de recomendações às instituições avaliadas. Vale lembrar que, na oportunidade, 

o Espírito Santo ocupou a 5ª colocação. 

 

 

Pois bem, o acesso à informação é imprescindível não somente para que seja estabelecida uma 

relação republicana de transparência entre administrador e administrado, mas também para 

que a sociedade possa participar de forma efetiva da vida pública, por meio dos mecanismos 

constitucionais da democracia indireta e direta.  

 

 

                                                                                      

participação de todos os cidadãos interessados, afetados ou suscetíveis de serem afetados no 

processo de tomada de decisões ambientais, de modo a proteger o direito de todos de viver 

num ambiente propício à saúde e bem-estar. Com efeito, a participação pública no processo 

de tomada de decisões aumenta a qualidade das decisões e reforça a sua aplicação, contribui 

para a sensibilização do público para as questões ambientais, permite a expressão de 

preocupações e pontos de vista diversos a serem levados em conta pelas autoridades públicas, 

aumentando assim a responsabilidade e a transparência no processo de tomada de decisões. 

 

 

Assim, considerando que o Ranking do MPF consiste em relevante iniciativa para promoção 

da transparência ambiental, tendo, inclusive, destacado a importância de acesso às 

informações quanto às áreas embargadas, arrecadação de multas, autorizações de 

desmatamento/ de supressão de vegetação, degradação, desmatamento, monitoramento 

de TAC/TC, buscamos com a presente emenda adicionar os incisos XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, já que o Projeto de Lei, de autoria do Governador, é silente neste 

sentido. 

 

 

Na certeza da importância do direito de acesso à informação ser verdadeiro pressuposto para o 

efetivo exercício da democracia participativa, apresento a presente emenda contando com o 

apoio dos demais parlamentares. 
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