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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. 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, segurança pública, tecnologia, bem como estimular 

o desenvolvimento de um ambiente propício à atração de cadeias de 
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investimentos, de forma a intensificar o crescimento da economia estadual, o 

desenvolvimento regional, o incentivo à inovação e à sustentabilidade. 

(...)”. (NR) 

 

 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

 Inicialmente é importante destacar que as emenda apresentada é fruto de 

debate ocorrido 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. 

  

A emenda ao art. 1º visa 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.  

 

Diante do exposto, solicito o acolhimento dos nobres Pares à emenda 

apresentada.  
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