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   EMENDA Nº ________ 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 20/2019  

 

Dispõe sobre a instituição que cria o Fundo Soberano do 

Estado do Espírito Santo – FUNSES e dá outras 

providências. 

 

Artigo 1º - O artigo 2º, do Projeto de Lei Complementar n° 20/2019, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Artigo 2º- Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Soberano do Estado do 

Espirito Santo – COGEF, com competência para, entre outras atribuições, 

aprovar as diretrizes gerais para utilização dos rendimentos do FUNSES. 

 

Paragrafo Único - A composição, as demais competências e as formalidades 

do funcionamento do COGEF serão estabelecidas em regulamento, observados 

os incisos abaixo; 

 

I – Processo Seletivo para escolha dos membros do Conselho, que será 

realizado por uma Empresa Independente, sem interferência do Poder Público 

Estadual; 

II – Contratação de pessoas qualificadas com titulação que as habilite no 

Mercado Financeiro e Experiência em Gestão de Fundos e Mercados de 

Capitais de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses; 

III – Proibição da participação de Empresas Públicas Estatais, Sociedades de 

Economia Mista, ou outras entidades de que o Estado faça parte. 

 

Sala das Sessões, em 31 de Maio de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente Emenda Modificativa dispõe sobre a instituição que cria o Fundo Soberano do 

Estado do Espírito Santo – FUNSES e dá outras providências. 

 

O Fundo Soberano do Estado do Espirito Santo trata de recursos provenientes da exploração 

de petróleo e gás natural no parque das Baleias, que possivelmente serão investidos em 

empreendimentos estratégicos, visando o bem-estar e o futuro do Estado. 

 

A vista disso fora criada no âmbito Legislativo, Frente Parlamentar para monitoramento, 

controle e fiscalização da Aplicação dos Recursos decorrentes da Exploração de Petróleo e Gás 

e do acordo tratado na Lei nº 10.979, de 13 de Fevereiro de 2019. 

 

Diante das Reuniões propostas pela Frente Parlamentar, recebemos vários especialistas na qual 

vieram contribuir com o entendimento dos parlamentares, ou seja, obtivemos um 

aprofundamento maior em relação ao assunto. 

 

Assim, vemos a necessidade de modificar o critério para a escolha de profissionais 

qualificados, com experiência comprovada em mercado financeiro e gestão de fundos, sem 

relações pessoais ou profissionais com Empresas Públicas Estatais, Sociedades de Economia 

Mista, ou outras entidades de que o Estado faça parte. Ou seja, propormos uma gestão 

profissional, especializada, e externa, que possa ser preservada de pressões de interesses 

contrários aos objetivos do Fundo Soberano. 

 

Ante todo o exposto, conto com o apoio dos nobres Pares à aprovação desta emenda, por 

reconhecerem a importância e o interesse público. 

 

Sala das Sessões, em 31 de Maio de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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