
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini  

 

EMENDAS AO ________ PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 20/2019, que 

dispõe sobre a instituição que cria o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo – 

FUNSES e dá outras providências. 

 

- Alterem-se os dispositivos abaixo do art. 1º do Projeto de Lei Complementar n° 

20/2019, modificando-os para a seguinte redação:  

 

“Art. 1º (...) 

 

I - promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, por meio de 

uma política de investimentos estratégicos que possam minimizar os impactos 

do declínio das receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural 

em longo prazo; 

 

II – formar poupança, com finalidade intergeracional, com vistas a gerar 

rendimentos que contribuirão para o crescimento e a sustentabilidade da 

economia do Espírito Santo; 

 

III – constituir, com os recursos gerados a partir dos rendimentos obtidos com o 

capital original/principal do FUNSES, fonte de recursos a serem utilizados, 

exclusivamente, para investimentos produtivos em infraestrutura, transporte, 

saúde, educação e tecnologia.  

 

§1º Para fins do disposto no inciso I, consideram-se investimentos estratégicos 

aqueles caracterizados por possuírem a capacidade de criar infraestrutura de 

educação, transporte, saúde pública, tecnologia, bem como estimular o 

desenvolvimento de um ambiente propício à atração de cadeias de 

investimentos, de forma a intensificar o crescimento da economia estadual, o 

desenvolvimento regional, o incentivo à inovação e à sustentabilidade. 
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(...)”. (NR) 

 

 - Alterem-se os dispositivos abaixo do art. 2º do Projeto de Lei Complementar n° 

20/2019, modificando-os para a seguinte redação:  

 

“Art. 2º Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Soberano do Estado do 

Espírito Santo (COGEF), com competência para, entre outras atribuições fixadas 

em Decreto, aprovar as diretrizes gerais para a utilização dos recursos gerados a 

partir dos rendimentos obtidos com o capital original/principal do FUNSES, com 

a seguinte composição mínima: 

 

I – Secretário de Estado da Fazenda; 

II – Secretário de Estado de Economia e Planejamento; 

III – Secretário de Estado de Controle Interno e Transparência; e 

IV – Procurador Geral do Estado. 

 

§1º A competências e as formalidades de funcionamento do COGEF serão 

estabelecidas em Decreto. 

 

§2º Fica vedado o pagamento de remuneração, a qualquer título, inclusive 

JETON, pelo desempenho de suas funções de Conselheiros do COGEF”. (NR) 

 

- Inclua-se o artigo abaixo no Capítulo II - Da Gestão e Estrutura Administrativa - do 

Projeto de Lei Complementar nº 20/2019 e renumerem-se os demais: 

 

“Art. (...) Para os fins de auditoria do FUNSES, deverá contratada, mediante 

procedimento licitatório, empresa especializada em prestação de serviços de 

auditoria contábil independente, com reconhecida atuação e expertise no 

mercado financeiro, preferencialmente em aplicação em Fundo de 

Investimentos.” (NR) 
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- Inclua-se o artigo abaixo no Capítulo II - Da Gestão e Estrutura Administrativa - do 

Projeto de Lei Complementar nº 20/2019 e renumerem-se os demais: 

 

“Art. (...) Fica criado o Conselho de Fiscalização do Fundo Soberano do Estado 

do Espírito Santo, órgão fiscalizador dos atos do COGEF e do administrador, 

bem como da Política de Investimentos do FUNSES, com a seguinte 

composição: 

 

I - 01 (um) representante do Poder Executivo; 

II – 01 (um) representante da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo – ALES; 

III - 01 (um) representante do Tribunal de Contas do Espírito Santo – TCEES; 

IV – 01 (um) representante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – 

TJES; 

V - 01 (um) representante do Ministério Público de Contas; 

VI -01 (um) representante do Ministério Público Estadual; 

VII - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Espírito Santo – 

OABES; 

VIII - 01 (um) representante do Conselho Regional de Economia do Espírito 

Santo - Corecon-ES; 

IX - 01 (um) representante do representante do Conselho Regional de 

Contabilidade do Espírito Santo – CRC; 

X - 01 (um) representante da Entidade não governamental Transparência 

Capixaba; 

XI - 01 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado do Espírito 

Santo – FINDES; e 
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XII – 01 (um) representante do meio acadêmico. 

 

Parágrafo único. Fica vedado o pagamento de remuneração, a qualquer título, 

inclusive JETON, pelo desempenho de suas funções de Conselheiros do 

Conselho de Fiscalização.” (NR) 

 

- Altere-se o art. 4º do Projeto de Lei Complementar n° 20/2019, para a seguinte 

redação:  

 

“Art. 4º O FUNSES será operacionalizado por um Agente de Desenvolvimento e 

por um Agente Financeiro, a serem contratados dentre instituições 

especializadas com reconhecida atuação e expertise no mercado financeiro, e 

mediante procedimento licitatório.” (NR) 

 

- Altere-se o art. 5º do Projeto de Lei Complementar n° 20/2019, para a seguinte 

redação:  

Seção I 

Agente de Desenvolvimento  

 

“Art. 5º Compete ao Agente de Desenvolvimento promover a aplicação de ativos 

do FUNSES, para os fins do disposto no inciso I do art. 8º desta Lei, bem como 

assistir tecnicamente à SEFAZ e ao COGEF na estruturação e diretrizes de 

investimentos correspondentes. 

 

Parágrafo único. As despesas realizadas para a instrumentalização do disposto 

no caput serão debitadas da taxa de administração referida no parágrafo 

anterior.” (NR) 
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- Altere-se o art. 6º do Projeto de Lei Complementar n° 20/2019, para a seguinte 

redação:  

Seção II 

Agente Financeiro 

 

“Art. 6º Compete ao Agente Financeiro do FUNSES promover a aplicação de 

ativos do FUNDO para fins do inciso II do artigo 8º desta Lei, bem como assistir 

tecnicamente à SEFAZ e ao COGEF na estruturação das diretrizes de 

investimentos correspondentes”.  

 

Parágrafo único. As despesas realizadas para a instrumentalização do disposto 

no caput serão debitadas da taxa de administração referida no parágrafo 

anterior. (NR) 

 

- Alterem-se os dispositivos abaixo do art. 8º do Projeto de Lei Complementar n° 20, 

de 2019, modificando-os para a seguinte redação:  

 

“Art. 8º (...): 

 

I - para cumprimento das finalidades do inciso I do art. 1º poderão ocorrer 

participação acionária, aquisição de cotas e subscrição de debêntures 

conversíveis ou não em ações, de empresas privadas e governamentais, de 

forma direta, desde que a empresa seja de capital aberto e registrada na 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e de forma indireta por meio de 

aquisição, subscrição de títulos ou cotas de participação em Fundos de 

Investimentos (FI) de acordo com a legislação pertinente; e outras aplicações a 

serem definidas por Decreto; 
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II - para cumprimento das finalidades do inciso II e III do art. 1º, poderão ocorrer 

aplicações financeiras em renda fixa ou variável, tais como em ações de 

empresas de capital aberto registradas na Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM, em índices de ações, fundos multimercados em direitos creditórios e 

certificado de recebíveis, operacionalizadas diretamente por instrumentos de 

mercado ou através de fundos geridos por instituição financeira, em debêntures 

conversíveis ou não em ações, ou em outras aplicações financeiras a serem 

definidas pelo Regulamento. 

 

§ 1º A aplicação dos recursos de que trata este artigo deverá ser realizada em 

títulos classificados, por agências de reguladoras de risco, como de boa 

qualidade e de baixo risco.  

(...)”. (NR) 

 

- Suprimam-se os seguintes dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 20/2019, 

renumerando aqueles que se fizerem necessários: 

 

I – § 1º e § 3º do art. 5º; 

II – §1º do art. 6; 

III - inciso II do caput do art. 7º e o §3 do art. 7ºº; 

II – alíneas a e b do inciso I do art. 8º e o §1ºdo art. 8º;  

III - art. 9º;  

IV – art. 10; 

V - art. 11; e o 

VI – art. 12.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 Inicialmente é importante destacar que as emendas apresentadas são fruto de 

debates ocorridos no âmbito da Frente Parlamentar criada para monitoramento, 

controle e fiscalização da aplicação dos recursos oriundos da exploração de petróleo e 

gás natural e do acordo tratado na lei nº 10.979, de 13/02/2019 (Fundo Soberano).  

 

 Tivemos a oportunidade de receber especialistas nas áreas de Contabilidade e 

Economia, além do Grupo de Trabalho criado no Governo do Estado, que participou 

da elaboração do PLC nº 20/2019.  Esse intercâmbio de informações contribuiu 

sobremaneira para o aprofundamento do tema, bem como subsidiaram a 

apresentação dessas emendas. 

  

Nesse contexto, as emendas apresentadas objetivam aprimorar a Projeto 

apresentado, tanto em relação à aplicação e ao resgate dos recursos, quanto em 

relação ao estabelecimento de mecanismos de governança. 

 

As emendas ao art. 1º visam promover a segregação do capital do FUNSES 

para preservar o “principal”, que formará a poupança intergeracional, e permitir, a 

partir dos recursos gerados, apenas e exclusivamente de seus rendimentos, a 

realização de investimentos produtivos em infraestrutura, transporte, saúde, educação, 

tecnologia.  

 

As emendas ao art. 2º consistem em: i) definir que o COGEF será instituído por 

meio de Decreto, ii) estabelecer sua composição mínima do Conselho: Secretário de 

Estado da Fazenda; Secretário de Estado de Economia e Planejamento; Procurador 

Geral do Estado; e Secretário de Estado de Controle Interno e Transparência; bem 

como vedar o pagamento de remuneração, a qualquer título, inclusive JETON, pelo 

desempenho de suas funções de Conselheiros do COGEF. 
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Quanto à Gestão e Estrutura Administrativa do Fundo nossas propostas 

baseiam-se na independência entre a Gestão (COGEF); Administração (SEFAZ); 

Auditoria e Fiscalização do FUNSES.  

 

Nessa perspectiva, propomos a contratação, no mercado, por meio de 

procedimento licitatório de empresa para realizar auditoria contábil independente; e de 

instituições especializadas para atuarem como Agente Financeiro e Agente de 

Desenvolvimento, assessorando tecnicamente o COGEF e a SEFAZ quanto aos 

investimentos e aplicação dos recursos. Além disso, apresentamos a criação de um 

Conselho de Fiscalização, para atuar de maneira externa, cuja composição prima-se 

pela pluralidade dos segmentos nele representados.   

 

Diante do exposto, solicito o acolhimento dos nobres Pares às emendas 

apresentadas.  
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