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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às treze 
horas e trinta e seis minutos, reúne-se de forma híbrida, no Plenário Dirceu Cardoso,  a 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, com a participação dos Senhores:  Presidente da Comissão Deputado Freitas, 
Deputado Alexandre Xambinho, Deputada Janete de Sá (Hibridos), Deputado Marcelo 
Santos, Deputado José Esmeraldo, Deputado Marcos Madureira,   Deputado Adilson 
Espíndola, Deputado Rafael Favato, Deputado Dary Pagung, Deputado Emílio Mameri 
(Online), e também com a presença dos procuradores Dr. Gustavo Merçon e Dr. 
Custódio Junqueira, dos Consultores Hertz Lincoln de Freitas e Ilson Ronchi Junior,  os 
assessores da Comissão de Finanças. Com a palavra o Presidente, dá abertura à 
Reunião, dizendo que há número legal, e invocando a presença de Deus e 
cumprimentando a todos os presentes, tanto deputados membros da Comissão, como 
também os assessores da Comissão e declara abertos os trabalhos da Reunião.  
Informa que a leitura da ata da reunião anterior e também do expediente, será 
dispensada. Em seguida, o Senhor Presidente, Deputado Freitas passa para a ordem 
do dia que é: - Apresentação, Discussão e Votação do Relatório/Parecer das 
Emendas a LDO 2022 - Que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências. Com a palavra 
o Presidente disse que o relatório que seria lido a seguir, foi enviado a todos os 
gabinetes, portanto o teor já era de conhecimento de todos, e dito isso, o mesmo 
iniciou a leitura/apresentação do Relatório em questão, conforme segue: Através da 
Mensagem nº 048/21 o Exmo. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José 
Renato Casagrande, encaminha a esta Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 
163/21, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.  A 
matéria foi recebida nesta Casa de Leis em 30 de abril de 2021, prazo limite para o 
cumprimento dos termos da Lei Complementar nº 07, lida na Sessão Ordinária do dia 
04 maio de 2021, tendo sido dado a transparência no ALES Digital. É o relatório.  P A 
R E C E R: - Em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 2º da Constituição Estadual, 
o Chefe do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo encaminha a esta Casa o 
Projeto de Lei nº 163/21 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para exercício 
2022. Seguindo tramitação regulamentar, a matéria, cuja relatoria avoquei, 
permaneceu em pauta nesta Comissão para recebimento de emendas. Conforme 
explicitado na Mensagem nº 048/21, a proposição governamental encontra-se 
formulada segundo as disposições constitucionais pertinentes, bem como em 
conformidade com a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, como a Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e  
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a Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964. O Projeto sob exame apresenta no artigo 1º do 
Capítulo I os temas relacionados às Diretrizes Gerais para a elaboração do Orçamento 
Estadual de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 2º da Constituição 
Estadual, compreendendo:  - I - as metas e prioridades da Administração Pública 
Estadual; - II - a estrutura e organização dos orçamentos; - III - as diretrizes para a 
elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações; - IV - as 
disposições relativas à dívida pública estadual; - V - as disposições relativas às 
despesas do Estado com pessoal e encargos sociais; - VI - as alterações na legislação 
tributária; -  VII - a política de aplicação dos recursos da agência financeira oficial de 
fomento; e - VIII - as disposições finais.  Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do 
artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF), integra o presente Projeto de 
Lei o Anexo de Metas Fiscais, compreendendo: os demonstrativos das metas anuais 
em valores correntes e constantes relativos às receitas, às despesas, aos resultados 
nominais e primários e ao montante da dívida pública para o exercício financeiro de 
2022, bem como as estimativas para o exercício de 2022, 2023 e 2024. Também 
integra os Anexos do presente Projeto de Lei o que determina o artigo 4º, § 2º, incisos 
I, II, III, IV e V e § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal:  “Art. 4º (...)   § 2º  O Anexo 
conterá, ainda:I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; -  II 
- demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 
que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 
exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 
objetivos da política econômica nacional;  III - evolução do patrimônio líquido, 
também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos 
obtidos com a alienação de ativos; IV – avaliação da situação financeira e atuarial: 
dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador; dos demais Fundos Públicos e programas estatais de 
natureza  atuarial; V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. § 
3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.” As 
emendas apresentadas pelas Senhoras e pelos Senhores Deputados, perfazendo um 
total de 161(cento e sessenta e uma) emendas, foram publicadas nos Diários do 
Poder Legislativo dos dias 11 de junho de 2021. Por conseguinte, as emendas foram 
acatadas, acatadas em parte e rejeitadas conforme abaixo:   As emendas de números 
001, 005, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 
042, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 064, 072, 073, 074, 075, 076, 
078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 
098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 117, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 153, 
154, 155 e 158 em um total de 105(cento e cinco) emendas acatadas.  - Dentre as  
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emendas acima esta relatoria, atendendo ao ofício nº 025 do CEDIMES (Conselho 
Estadual de Defesa dos Diretos da Mulher do Estado do Espírito Santo) acatou as 
emendas de nºs 005, 008, 041, 042 e a emenda 006 em parte, pois necessitava de 
correções para o seu acatamento. Para o acatamento das emendas nºs 098, 099 100, 
102 e 103, acima citadas, necessitamos das seguintes correções conforme abaixo:  
Emendas nºs 098, 100, 102 e 103 onde se lê artigo 47 leia se artigo 54;  Emenda nº 
099 onde se lê artigo 14 leia se artigo 16; - Além das emendas acima citadas, esta 
relatoria acatou em partes 23(vinte e três) emendas, através das subemendas de nºs 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183 e 184, acrescentado dados que faltam para seu acatamento 
conforme a seguir. (publicadas no diário do dia 21.06.2021) -  Subemenda nº 162 a 
emenda nº 118, justificativa: Incluir o programa; - Subemendas nºs 163, 170, 171, 172, 
173, 176, 178, 179, 180, 162, 175 e 165 a emendas nºs 128, 016, 126, 127, 124, 123, 
125, 121, 122, 118, 119 e 157, justificativa: Inclusão dos programas; Subemendas nºs 
164 e 167 a emendas nºs 156 e 108, justificativa: alterar programas; - Subemenda nº 
174, a emenda nº 006, justificativa: inclusão do código da ação; - Subemendas nºs 
169 e 182 a emendas nºs 044 e 077 justificativa; inclusão das metas; - Subemendas 
nºs 181, 184, 168 e 177 a emendas nºs 120, 159, 160 e 161, justificativa: inclusão dos 
produtos; Subemenda nº 166 a emenda nº 158, justificativa: corrigir o nome da ação; - 
Subemenda nº 183 a emenda nº 106, justificativa: corrigir o produto. - Obs: Solicito 
aos deputados que desconsidere a subemenda de nº166 acima citada em virtude que 
não havia necessidade da sua feitura desta forma a emenda de nº158 fica acatada na 
integra. Emendas retiradas de nsº 007 e 034 por solicitação dos autores, Deputadas 
Janete de Sá e Deputado Carlos Von conforme requerimentos nºs 01, 10. 
(requerimentos encontram-se publicados no diário do Poder Legislativo do dia 
15/06/2021). As emendas de números: 002, 003, 004, 116, 150, 054, 055, 056, 057, 
058, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 091, 092, 093, 113, 
114, 115, 146, 148, 151 e 152, perfazendo um total de 32(trinta e duas), foram 
rejeitadas por este relator, conforme justificativas a seguir:  Emenda de nº 003. A 
emenda reporta ao artigo errado não consta no artigo 1º o parágrafo 4º; Emendas de 
nºs, 004, 054, 057, 058, 059, 061, 062, 065, 066, 067, 069, 070, 071, 115, 148 e 152.  
A relatoria rejeita estas emendas e ficam mantidos os textos originais do Projeto de Lei 
nº 163/21; Emenda de nº 116. A relatoria rejeita, a emenda não indica o local a ser 
inserido o seu texto;  Emenda de nº 055. A relatoria rejeita, pois existe legislação 
específica deste assunto onde caberia a alteração; Emendas de nºs 002, 056, 060, 
063. A relatoria rejeitada, o orçamento e uma matéria autorizativa, não impositivo 
como quer a emenda, devendo alterar legislação que cuida deste assunto; Emendas de 
nºs 068, 113, 114 rejeitada, os créditos especiais, os créditos adicionais e os créditos 
suplementares, são autorizados em lei específica, não podendo ser condicionado seu 
uso através de uma determinação na LDO; Emenda de nº 151 rejeitada, esta emenda 
não pode ser aditiva ao art.54, e sim modificativa ao parágrafo único do art. 16 do PL; 
Emendas de nºs 091, 092, 093, 146 rejeitadas, as emendas visam incluir nova ação,  
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só e permitida na LOA conforme artigo 9º da lei 11.095 do PPA; As emendas acolhidas, 
quando apresentarem divergência entre os seus dados e os dados necessário ao 
anexo III, como número do programa e nome do programa, número da ação e nome da 
ação, terão os objetivos da emenda mantida, cabendo à Comissão de Finanças 
proceder as correções necessária dos dados e à posterior divulgação, na forma 
regimental. No sentido de cumprir efetivamente o nosso papel de Parlamentar, no 
pleno exercício de nossas prerrogativas constitucionais e regimentais, representando 
legitimamente os anseios do povo Espírito-Santense e, ainda, com a finalidade de 
contribuirmos de forma decisiva para o desenvolvimento social, administrativo e 
econômico do Estado do Espírito Santo e para o fortalecimento das instituições 
democráticas, somos pela adoção do seguinte: - Após a apresentação desse relatório, 
o Presidente colocou em discussão e não houve discussão sobre o tema, apenas  o 
Deputado José Esmeraldo usou da palavra para cumprimentar e elogiar as pessoas 
envolvidas nesse trabalho. Em seguida, o Presidente colocou o assunto em votação, foi 
votado e  esta Comissão é pela aprovação do Projeto de Lei nr. 163/2021, com as 
emendas acolhidas e apresentadas por esta relatoria. Aprovado à unanimidade. A 
seguir, o Presidente passa para a fase das comunicações e libera a palavra para quem 
quiser se manifestar, não havendo quem quisesse se manifestar, o Presidente diz que 
nada mais havendo a tratar, as quatorze horas e vinte e sete minutos, declara 
encerrados os trabalhos da Comissão, e convida os Senhores Membros para a próxima 
reunião que será ordinária, de forma virtual, na próxima segunda feira, dia 28/06/21, às 
13h30m, e para constar, é lavrado a presente ATA que após lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
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