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EMENDA MODIFICATIVA Nº ________  

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. 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) 

 

Sala de Sessões, em 21 de maio de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente é importante destacar que a emenda apresentada é 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 da emenda. 

 

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. 

 

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.  

 

Além disso, precisamos delimitar a composição mínima do Conselho Gestor e 

com vistas a reduzir a discricionariedade do Governante na indicação de seus 

membros. 

 

Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta 

emenda, por reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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