
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 
 

EMENDA ADITIVA Nº        /2019 

 

Acrescenta o § 3º ao art. 1º ao Projeto de 

Lei Complementar Nº 20/2019, que dispõe 

sobre a instituição cria o Fundo Soberano 

do Estado do Espírito Santo – FUNSES – e 

dá outras providências. 

 

 

Fica acrescentado o § 3º ao art. 1º do projeto de Lei Complementar nº 20/2019 

com a seguinte redação: 

   

 Art. 1º (...) 

 § 3º As empresas que forem beneficiadas com recursos provenientes do 

FUNSES ficam proibidas de aplicá-lo fora do Estado do Espírito Santo, ficando o 

seu recebimento condicionado à comprovação da destinação prévia e posterior à 

percepção do investimento, sob pena de ressarcimento ao erário e demais 

responsabilizações legais previstas.  

 

 

 

Sala de Sessões, 07 de Junho de 2019. 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual - PV 

 

 

 

Identificador: 370036003300300033003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 
 

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 pelo Governo do Estado, que 

participou da elaboração do PLC 20/2019. Esse intercâmbio de informações 

contribuiu sobremaneira para o aprofundamento do tema, bem como subsidiaram 

a apresentação da Emenda. 

 

Nesse contexto, a Emenda apresentada objetiva aprimorar o projeto, assegurando 

que os valores do Fundo serão aplicados em benefício do Estado do Espírito 

Santo. 

 

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

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

 

Sala de Sessões, 07 de junho de 2019. 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual - PV 
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