
SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Boa tarde a todos, senhores e senhoras! 
Cumprimento os membros da nossa Comissão de Finanças, deputado Adilson 
Espindula, comigo aqui, deputado Coronel Quintino, a quem eu agradeço a presença 
aqui no plenário; cumprimento também o deputado Dr. Rafael Favatto, presente na 
sala on-line; deputado José Rocha Esmeraldo de Freitas, muito obrigado pela presença! 

Cumprimento todos os servidores da nossa Comissão de Finanças, todos os 
servidores da Assembleia Legislativa. Dou boas-vindas. E um excelente dia a todos! 

Nós estamos numa reunião extraordinária, de audiência pública, da terceira 
sessão legislativa ordinária, da décima nona legislatura. 

Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta comissão no dia de 
hoje, audiência pública com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das 
metas fiscais do primeiro e do segundo quadrimestre de 2021, em cumprimento ao § 
4.º do art. 9.º da Lei Complementar n.º 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
04/05/2000. 

Nós já temos presentes aqui conosco o excelentíssimo senhor secretário de 
Estado da Fazenda, senhor Marcelo Martins Altoé.  

Eu registro também as presenças do subsecretário da Receita Benício Suzana 
Costa, que se faz presente; o gerente de finanças Daniel Correia, o consultor do 
Tesouro Eduardo Araújo. 
 Se eu errar o nome de algum, me chama a atenção, por favor. Consultor do 
Tesouro Ighor Davi. É isso mesmo? Assessor técnico do Tesouro Estadual Miller 
Bertolini; consultor do Tesouro Estadual Ademir Boone Corsini; subsecretário do 
Tesouro Estadual Bruno Pires Dias; assessor de tributação da Receita Estadual, Hudson 
Carvalho; subgerente da dívida pública Roger Ferreira. 
 Eu agradeço a todos pela presença aqui na Comissão de Finanças da Assembleia 
Legislativa.  

Informamos que inicialmente fará uso da palavra o senhor secretário Marcelo 
Martins Altoé para a explanação pelo prazo que se fizer necessário. Em seguida será 
dada a palavra para cada um dos deputados e, se tiver, alguma deputada presente.  
 Informamos também que, se tiver algum presente que queira fazer alguma 
manifestação após a fala dos deputados, será permitido.  

Nesse sentido, eu convido o senhor secretário da Fazenda, senhor Marcelo 
Altoé, para ocupar espaço aqui na Mesa de honra conosco.  

Fique à vontade senhor Marcelo. Fica à vontade, por favor. Eu já passo 
imediatamente a palavra para V. Ex.ª. 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria 
inicialmente de cumprimentar o deputado Freitas, presidente da comissão, em nome 
de quem eu cumprimento os demais nobres deputados que compõe. Gostaria também 
de saudar os auditores da Receita, faço a saudação em nome do Benício. Igualmente 



em relação aos consultores do Tesouro, aqui na pessoa do Bruno. Os demais presentes 
servidores da Casa e todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo. 
 Hoje é um dia em que a gente acha que inicialmente tem que agradecer a 
oportunidade de estar apresentando os resultados desse segundo quadrimestre. 
Muito além de cumprir uma regra da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é fazer a 
apresentação das metas, eu acho que aqui é a responsabilidade enorme do Executivo 
também dar satisfação ao Poder Legislativo, que, como a gente bem sabe, é aquele 
que autoriza a peça orçamentária. Então, queria agradecer a oportunidade de estar 
fazendo essa apresentação. 
 Independente da data de hoje, gostaria de deixar a Secretaria da Fazenda de 
portas abertas para cada um dos membros da Casa de Leis estar sempre podendo nos 
instar qualquer tipo de manifestação. A gente está lá à plena disposição dos senhores. 
Se puder colocar lá a primeira tela, por favor.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Doutor Marcelo, ainda em tempo, 
gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do consultor do Tesouro, o Ângelo 
Ricardo; do presidente da Associação dos Consultores Paulo Sérgio Torres; do 
consultor do Tesouro Alan Johanson. Muito obrigado!     
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Bom, estou só esperando compartilhar a 
tela para ficar mais fácil o acompanhamento. (Pausa) 

Pode colocar a primeira. Vamos lá!  
Então, gente, essa primeira tabela é a tabela que noticia as receitas totais do 

estado nesse segundo quadrimestre, de janeiro ao final de agosto. Nós temos dados 
aqui extremamente positivos, mas acho que ainda assim é bom a gente tratá-los com 
um pouco de cautela.  

O que a gente pode observar em primeiro plano é que essa receita total 
apresentou uma elevação nominal de 17,3% e uma variação real de 6,9.  

É importante destacar que a gente passa por um período inflacionário bastante 
preocupante. Então, volto a fazer essa ressalva, que os números chamam atenção, os 
números são expressivos, os números noticiam valores importantes para o Estado, 
mas a gente tem que estar sempre atento à variação real. Então, a variação nominal 
acaba trazendo um número mais robusto, mas a gente tem que pensar sempre no 
impacto inflacionário que acaba determinando que a variação real é sempre uma 
variação um pouco mais fidedigna, porque a gente exclui o IPCA por conta da inflação. 
Mas, ainda assim, a gente vê esse percentual de 17,3% de aumento de variação 
nominal e 6,9 de variação real.  

Em relação à receita tributária, a gente tem um aumento, considerando até 
agosto do ano passado com agosto deste ano, de 26,1% de elevação. Então, a receita 
até agosto deste ano está vinte e seis por cento superior a do ano passado.  

A gente destaca aqui um acréscimo considerável, tanto no setor de comércio e 
indústria. No caso do comércio, houve uma elevação de trinta e seis por cento na 
arrecadação de ICMS. Na indústria, essa elevação, também nominal, não real, de 
cinquenta e sete por cento. Houve também um incremento da arrecadação do ICMS 
na substituição tributária em vinte e nove por cento. A gente tem ali receitas de 
transferência em que a gente também identifica essa elevação de 12,5% e de 2,6%.  



O FPE, a justificativa desse aumento é muito por conta da elevação da 
arrecadação de IPI, de Imposto de Renda. Então, consequentemente isso impacta os 
repasses em favor não só do estado do Espírito Santo, mas de todos os estados. 
Também a gente leva em consideração o incremento grande de 51,2 e 37,9, se a gente 
considerar a variação real dos royalties e as participações de petróleo. Aqui, 
naturalmente, como a gente tem sofrido na prática, isso decorre muito da elevação 
praticada pela Petrobrás do valor dos combustíveis. Então, indiretamente isso acaba 
atraindo o aumento da arrecadação dos estados.  

Então, acho que essa receita total são os pontos mais importantes a gente 
destacar.  

Do outro lado da moeda, quando a gente trata das despesas totais, a gente 
também tem notícias extremamente positivas, haja vista que a gente consegue 
identificar aqui uma variação real notadamente nos gastos com pessoal, uma redução 
de 6,7%. Então, a despesa que o Estado hoje tem com pessoal reduziu nesses últimos 
doze meses. A gente fez questão de noticiar em alguns setores, alguns órgãos, uma 
elevação dessa despesa de pessoal. No caso aqui, 6,9, na Sedu; 6,9, na Secretaria de 
Saúde; 30,9, na Secretaria de Educação; e uma pequena queda na Segurança Pública.  

A justificativa desses aumentos é a pandemia que continua exigindo novas 
contratações por parte do Estado para tratamento do coronavírus. Essa elevação dos 
gastos de educação, de quase trinta e um por cento, decorre da obrigatoriedade de o 
Estado cumprir o limite de vinte e cinco por cento das despesas com educação, 
considerando a receita líquida.  

Então, isso justificou esses aumentos de despesa. Mas o dado que mais importa 
é esse somatório total que traz esse dado negativo de despesa de pessoal com o 
Estado, feitos pelo Estado.  

Outro dado importante, talvez o mais importante deles, diz respeito ao 
resultado primário em relação à meta. A Lei de Diretrizes Orçamentárias trazia uma 
previsão de um déficit de oitocentos e dezesseis milhões de reais, e, felizmente, o 
resultado primário que foi obtido foi de um bilhão, setecentos e quarenta e quatro 
milhões. 

Então, se a gente fizer isso e desconsiderar, afastar os pagamentos de juros, 
encargos de dívidas, e a gente for lá para o resultado nominal, esses números também 
continuam extremamente interessantes. A meta era menos setecentos e trinta e um, e 
o valor aí, o resultado foi um superávit de um trezentos, e trinta e três. 

Outro dado que também é importante para nós são os gastos com pessoal. O 
Espírito Santo sempre faz, nem todos os estados fazem isso, mas a gente entende por 
bem fazê-lo, nós fazemos uma consideração dos gastos pessoais considerando ou não 
as receitas de petróleo, porque são receitas que não podem ser destinadas ao 
pagamento de pessoal, mas gerencialmente é importante a gente ter esse dado. E, 
esse dado nos traz aí uma tranquilidade de gastos com pessoal, na órbita aí de 34,8%. 
A gente sabe que a prudência começa com 44.1%, quarenta e seis já é o total, e a 
partir de quarenta e nove já estaria fora das possibilidades legais de gastos com 
pessoal. Então, o Estado está bastante longe desse limite de gastos de pessoal. Esse é 
um dado também importante para nós. 

O próximo slide, a gente está tratando o nível de endividamento no Estado. 
Existe aí essa resolução do Senado Federal que define uma medida entre a despesa 
consolidada líquida sobre a receita corrente líquida, isso num percentual de duzentos 



por cento. Pelo menos, as avaliações que nós fizemos, do que a gente tentou 
descobrir, a gente conseguiu um dado bem inédito, pelo menos historicamente aqui 
no estado, nunca havia sido dado um percentual negativo. Quer dizer, hoje, o nível de 
endividamento do Estado, considerando essa relação entre dívida consolidada líquida 
sobre a receita corrente líquida, ela é negativa, o que demonstra que o Estado tem 
ampla possibilidade de cumprir as suas obrigações que são assumidas. A gente até 
tentou até descobrir, a gente não conhece, não conseguiu encontrar resultados 
negativos nessa dinâmica apontada pelo Senado Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – O que significa esses quarenta e dois por 

cento aí, doutor Marcelo? 
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Oi? 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Quarenta e dois por cento aí, o que 

significa, do segundo quadrimestre de 2021? 
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Então, por que aí já é outro quadro que vou 

falar aqui na frente, que é outro critério, não é a dívida consolidada líquida, é a dívida 
consolidada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Então, se eu perguntasse hoje qual é o 

endividamento e percentual do Estado com relação à receita líquida, qual é o 
percentual? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Hoje é menos dois por cento. Menos dois 

por cento. Agora, a líquida. A consolidada é o próximo slide. Porque aqui a gente faz o 
tratamento do serviço da dívida. Então, é outra resolução do Senado que define o 
limite de 11,5% no comprometimento anual do serviço da dívida consolidada sobre a 
receita consolidada líquida. 

E aqui, o que se é levado em consideração nesse serviço? É o 
comprometimento do Estado com amortização, juros, operações de crédito e demais 
encargos. Então, todas essas despesas de comprometimento de renda não podem 
ultrapassar 11,5% da receita corrente líquida. E, hoje, esse percentual nosso está 
também bastante distante de 11,5%, esse percentual nosso está em 2,7%. Ok? 

O próximo, por favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Só um minutinho, doutor Marcelo. Eu 

tive informação de que o deputado Bruno está no plenário. Deputado Bruno, por 
favor. V. Ex.ª chegou, nós não tínhamos observado. Por favor.  

Pode continuar, doutor Marcelo.  
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Então, esse slide traz a regra de ouro, que é 

também uma determinação constitucional. E a Constituição veda que o montante das 
receitas com operações de crédito sejam maiores do que as despesas de capital. 
Então, o que a gente tem aí noticia que nossas despesas com capital é na ordem de 
1091 e nossas receitas de operações de crédito 140575. Então, demonstra aí também 



uma tranquilidade em relação às receitas, considerando as operações de crédito que 
são assumidas.  

Lembrando que aqui a ideia da Constituição é criar uma impossibilidade de 
você assumir operações de crédito que vão, depois, ter que ser obviamente ser 
honradas, e a gente está também com um percentual muito baixo em relação ao 
cumprimento da regra de ouro da Constituição.  

Queria também fazer um destaque em relação ao Fundo Soberano. Todo 
mundo já discutiu bastante aqui nesta tribuna sobre o Fundo Soberano. É um 
instrumento importante para o Estado, de poupança intergeracional, desenvolvimento 
de determinados setores econômicos, que foi aprovado aqui na Assembleia pela Lei 
Complementar n.º 114.  

A receita oriunda do Fundo Soberano decorre das receitas, do percentual das 
receitas de royalties e da participação de petróleo e gás natural. O objetivo é que esse 
recurso que tem sido economizado, guardado nesse Fundo Soberano, seja utilizado no 
desenvolvimento econômico e para a questão de fazer uma poupança para momentos 
cíclicos aí, em novas gerações. E, hoje, o saldo credor do Fundo Soberano, a gente até 
colocou aqui quinhentos e noventa e nove milhões, mas, na verdade, já passou. A 
gente já tem o dado de setembro, já está algo em torno de seiscentos e quinze 
milhões.  

Vale lembrar que está havendo uma licitação, um processo licitatório, 
conduzido pelo Bandes, que tem por objetivo a contratação de uma empresa que vai 
fazer gestão de parte desse fundo. Então, uma empresa privada vai participar aí, em 
conjunto com o Estado, na definição de aquisição de ações e empresas que se 
verifique o interesse do Estado em participar. E aí vai ser extremamente pulverizado 
esse tipo de aquisição. Pode ser em áreas tradicionais, como o setor de confecções, 
têxtil, extrativos, mas também até questões inovadoras, como economia criativa. 
Então, a empresa a ser contratada vai definir com o Estado em que termos vai haver a 
participação do Estado na aquisição das ações de empresas dessa natureza.  

Um ponto que é importante a gente destacar, porque é uma preocupação em 
especial para os próximos semestres, são os termos da discussão da reforma tributária. 
A reforma tributária, essa que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que é o 
Projeto de Lei n.º 2.337/2021, é uma reforma muito ruim para os estados. Eu não 
estou me referindo ao estado do Espírito Santo. Ela é muito ruim aos estados e aos 
municípios em geral, porque a mudança que está sendo introduzida na legislação do 
imposto de renda das pessoas físicas, empresas e investimentos financeiros e 
ampliação da faixa de isenção vai trazer aí uma redução que já foi estimada pela nossa 
equipe do Tesouro, em aproximadamente duzentos e cinquenta e seis milhões de 
reais.  

Então, basicamente é isso, vai haver uma redução do fundo de participação dos 
estados pelo Governo Federal, e essa ampliação dos limites de isenção do imposto de 
renda naturalmente traz um impacto também para os estados, porque como se sabe, 
todo imposto que é retido dos servidores públicos, tanto o estadual fica em favor do 
Estado, quanto os municipais ficam em favor dos seus respectivos municípios. 

 Então, nós, da Secretaria da Fazenda, em conjunto com o governador, na 
semana passada, fizemos uma nota de esclarecimento de como está sendo gestado 
esse projeto de lei, como finalizou junto à Câmara Federal, e fazendo um alerta à 
bancada dos senadores capixabas para ampliar esse debate, para que os estados e 



municípios não sejam tão prejudicados com essa reforma tributária. Um dos 
problemas do fatiamento da reforma tributária é isso!  
 Por fim, trazemos aqui, que o Estado, no finalzinho da semana passada, foi 
noticiado num índice, que é o índice da Capag, Capacidade de Pagamentos dos 
Estados, relativos ao ano 2020, e, felizmente, o Estado, mais uma vez, na verdade pela 
décima vez consecutiva, obteve a nota máxima de meta fiscal, nota máxima de 
demonstração de capacidade de pagamento. Então a gente teve o endividamento - a 
relação que temos entre dívida consolidada e receita corrente líquida - num percentual 
de 47,25, e o índice da Capag é de cinquenta por cento; a poupança corrente também, 
entre as despesas correntes e a receita corrente ajustada, a nossa relação ficou 83,83, 
e é noventa por cento, então a gente está até um pouco longe, quer dizer estamos 
muito a frente, estamos muito no A; e também uma relação importante entre as 
obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa, e essa relação fica no 3,25. Então a 
gente teve essa felicidade de noticiar que o Estado, mais uma vez, manteve, como tem 
feito na última década, a nota A na sua demonstração de capacidade de pagamento 
junto ao Tesouro Nacional.  

Então, acho que essas são as informações iniciais que gostaria de trazer para os 
senhores. 

Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 
 Muito obrigado! 
  

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Doutor Marcelo, agradecemos a 
presença e  a demonstração muito sucinta desta prestação de contas dos dois 
quadrimestres do ano de 2021.  
 Concedo a palavra ao deputado Adilson Espindula, para as considerações. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Cumprimento o nosso presidente desta 
Comissão de Finanças, o deputado Freitas; todos os demais colegas que são membros; 
o  deputado Coronel Quintino e  o deputado Bruno Lamas, que não fazem parte da 
Comissão de Finanças, mas estão nos honrando com a presença neste dia muito 
importante; o nosso líder do Governo Dary Pagung; e todas as demais pessoas que se 
encontram aqui presentes. 
 Primeiramente, secretário, quero parabenizar V. Ex.ª pelo trabalho que vem 
fazendo. Está como secretário há pouco tempo, mas já tem demonstrado a que veio. 

Parabenizar o nosso governador Renato Casagrande pelo belíssimo trabalho 
que vem fazendo no estado do Espírito Santo. E, mais uma vez, conquistamos a nota A 
do Tesouro Nacional. 

 E esta prestação de contas que o senhor fez aqui hoje não poderia ser 
diferente, até porque a gente já imaginava que seria desta forma, com esses quadros 
aqui apresentados, até porque conquistamos honrosamente, mais uma vez, a nota A. 
 Então, parabenizar toda equipe e parabenizar o nosso governador. 
 Algumas coisas me chamaram muita atenção aqui, secretário, principalmente 
na despesa com pessoal. E antes de falar sobre isso, queria dizer também que me 
surpreenderam os números, porque desde 2020, quando iniciou essa pandemia, 
mesmo assim tivemos crescimento na arrecadação do Estado. E isso me impressiona, 
deputado Freitas, porque achei que, talvez, não poderíamos obter esse resultado 
devido esse período que estamos passando.  



Mas, na despesa de pessoal, eu imaginava que a Sesa tivesse crescido muito 
mais do que cresceu nas despesas. E me impressiona também a Secretaria de 
Segurança Pública ter diminuído.  

Espero, para o próximo ano, principalmente na Secretaria de Segurança 
Pública, que seja justamente o contrário, porque estamos necessitando demais de 
aumento de contingente policial, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil,  e 
também de servidores que possam atuar em todos os municípios capixabas. Então, 
aqui diminuiu. Isso quer dizer que está tendo diminuição de números de servidores na 
Secretaria de Segurança Pública. Se estiver equivocado, o senhor pode me corrigir, 
secretário.  

Mas só desejo isto: que aumente para o próximo ano, para que o Governo 
possa concluir a questão do concurso público para que possamos aumentar o número 
de policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil, e também de servidores na área da 
Segurança Pública, para trazer dias melhores para os nossos capixabas.  

Só fiz essa observação porque a gente vê que esse número aqui apresentado 
condiz com a realidade que estamos vivenciando.  

Muito obrigado, secretário.  
   

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Um aspecto importante destacar, é que se 
a gente considerar a variação nominal de despesa com pessoal na Secretaria de 
Segurança Pública, não houve a redução, né? É até 9,3. O valor passa a ser negativo 
quando subtraímos o IPCA, que é o aspecto inflacionário. Então, essas despesas com 
pessoal, considerando esse aspecto inflacionário, isso não quer dizer que, 
necessariamente, houve uma redução do quadro de efetivo da Segurança Pública. A 
gente teria que depurar um pouquinho melhor esse dado para saber se houve ou não 
redução do quadro de pessoal da Segurança Pública. A gente tem um dado aqui de que 
houve uma redução, descontando a inflação, do gasto total de pessoal com a 
Segurança Pública.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  Em relação à receita.  

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Em relação à receita. Então, isso não quer 

dizer que, necessariamente, houve uma redução do quadro de policiais junto a essa 
instituição.  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Até porque a receita aumentou.  
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Exato. Perfeito.  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Desculpa, secretário, agora que 

compreendi isso melhor.  
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É isso.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  É tranquilo, doutor Marcelo, apresentar 

essa evolução de 30,9 na Sedu?  
 



O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Desculpa. Se é possível?  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Se é isso. Se é tranquilo para V. Ex.ª.  
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Como a gente sabe, temos que cumprir os 

vinte e cinco por cento, que determina a Constituição, com educação. Então, uma das 
formas de cumprimento da meta constitucional dos vinte e cinco por cento da receita 
líquida é exatamente com a contratação de professores, com gastos com professores, 
com pagamento de benefícios aos professores. Foi isso que aconteceu, e é isso que 
justifica esse percentual muito mais elevado na educação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  Concedo a palavra ao deputado Bruno 

Lamas.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor presidente deputado Freitas, deputado 
Adilson, deputado Quintino, deputado Dary Pagung, todos que nos acompanham 
através da TV Assembleia, boa tarde! À equipe do secretário Marcelo, à equipe da 
Sefaz, é uma alegria receber vocês aqui no Parlamento.  

Já tivemos a oportunidade de conversarmos ao telefone, secretário, mas, 
agora, pessoalmente, desejo sucesso. Sei que competência tem. Conheço alunos, 
tenho aluno que foi aluno seu, que trabalha comigo na equipe de gabinete. Então, 
qualificação sei que tem.  Então, que Deus abençoe o seu trabalho à frente da Sefaz.  

Fiz aqui, recentemente, um registro da passagem do secretário Rogelio pela 
secretaria, o seu legado, a forma como atuou em momentos delicados. E, nessa 
prestação de contas, é muito bom. Alguns Estados gostariam de ouvir do seu 
secretário da Fazenda o que ouvimos aqui hoje, ou seja, que temos um estado 
organizado, um estado com gestão fiscal nota A. Isso não vem à toa. Para organizar é 
difícil, para desorganizar é fácil.  

Tive a oportunidade de ser secretário de estado, e sempre falo desta tribuna o 
quanto o Espírito Santo consegue avançar, mesmo com as dificuldades. 

Primeiro, lá no início do Governo, em 2019, com o teto imposto pelo então 
Governo Temer. Até hoje, deputado Freitas, não sei qual foi o motivo que o então 
governador do Espírito Santo, na ocasião o senhor Paulo Hartung, assinou aquele 
acordo.  

O nosso Estado com gestão fiscal nota A, com as contas em dia. Assinou e 
vieram as consequências. Teve alguns Estados que assinaram, secretário, que não 
tinham outro caminho: quebrados, com as finanças abaladas, com a gestão fiscal nota 
D, E, F, mas o Espírito Santo era diferente. Isso trouxe um fator limitador muito forte 
no ano de 2019. Nós não podíamos investir, nós não podíamos contratar, não 
podíamos avançar. Era uma luta e, a todo o momento, a equipe econômica: Estamos 

no limite, no limite imposto para virar um ano e respirar. Ou seja, atrasaram o Espírito 
Santo um ano com essa atitude. 
 Em seguida, veio a pandemia. Agora mesmo, nós estamos sob a batuta de uma 
legislação federal que também normatiza, que também impede o crescimento, e, 
mesmo assim, o povo capixaba é resiliente, o Governo é organizado. Nós vamos 
desenvolvendo. 



 O senhor falou da reforma tributária, e eu aproveito esta oportunidade para 
fazer este registro público. Quando o Governo é ruim, a reforma é ruim, e passou da 
hora de essas verdades serem externadas. O Brasil está sob a gestão de um Governo 
péssimo em todos os aspectos, em todos os aspectos, e aí, a reforma é ruim. E, mais 
uma vez, os Estados e os municípios serão afetados. É fala de quem entende. É fala de 
quem estuda finanças, de quem está preparado e atualizado, sendo que nós 
precisamos, vocês que nos acompanham... Mas, deputado, qual o seu argumento? 

Menos Brasília, mais Serra! Menos Brasília, mais Vitória! Menos Brasília, mais as 
cidades, que são onde as pessoas nascem, onde as pessoas vivem, educam seus filhos. 
Que pacto federativo é esse que nunca sai do papel e que agora uma reforma traz 
prejuízos a Estados e municípios? 
 Então, nós precisamos, aqui no Espírito Santo, ser mais resilientes do que 
nunca, porque nós temos uma bancada federal que é atuante, mas que é pequena se 
comparada com Minas, com São Paulo, com Rio de Janeiro. É esta nossa união aqui e 
este Governo organizado que faz a diferença para nós. 
 Então, secretário, eu fico feliz, como filho de professora que sou, de ver um 
investimento na educação nesta robustez de 30,9, porque o limite mínimo é vinte e 
cinco por cento, mas ninguém é impedido de investir mais e para mim cada centavo 
que é investido na educação é retorno. Por isso que as escolas que nós andamos estão 
tendo melhoria nas suas estruturas físicas, por isso que o professor tem um 
computador, por isso que chegou a internet, por isso que está chegando para o aluno 
também. Então, eu fico feliz em ver isso. 
 Sabemos que a Secretaria de Saúde, por conta da pandemia, vai precisar muito 
da atuação da Sefaz nesta reta final, neste fechamento de ano, e a Assembleia 
Legislativa, através aqui do presidente e da Comissão de Finanças, está atenta a isso 
também, porque foi desumano o que os Estados tiveram que viver com essa pandemia 
em relação à saúde. 
 Há disposição aqui. Desejo sucesso ao seu trabalho e vamos continuar 
trabalhando para que o nosso Estado continue sendo gestão fiscal nota A, um Estado 
que tem – falei isso agora há pouco em uma reunião, aqui na Assembleia – os seus 
programas de investimento e de competitividade respaldados por leis. O Invest e o 
Compete, secretário, aqui no Espírito Santo, são respaldados por uma legislação. Para 
eles serem alterados, seria necessário um debate e aprovação nesta Casa. Eu conheço 
empresas, deputado Freitas, que saíram da Serra e que foram investir em outro Estado 
do Nordeste. Prometeram mundos e fundos, mas era decreto. Daqui a pouco, troca o 
Governo e anula o decreto. Voltaram com milhões e milhões de prejuízo, e o nosso 
Estado tem esses programas reservados. 
 Então, sucesso. Que Deus o abençoe. Eu sempre concluo minhas falas com o 
que o meu coração manda em relação à paz de Cristo. Que Deus nos abençoe, e vamos 
em frente, secretário. É um prazer te receber aqui. 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Obrigado, deputado. Amém! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Fazer algum comentário na fala do 
Bruno, doutor Marcelo? 
 



 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Eu queria agradecer o apoio. Tem pouco 
mais de um mês que estou à frente da Secretaria da Fazenda. Então, esse trabalho, na 
verdade, não é fruto do meu trabalho; é fruto do trabalho dos auditores e dos 
consultores do Tesouro. A gente vê que muda o secretário, que muda o Governo, e o 
Estado continua com gestão fiscal de altíssima qualidade, porque a equipe de trabalho 
é de altíssima qualidade. Vamos tentar fazer o que é possível para contribuir de 
alguma forma e melhorar ainda mais. 
 Muito obrigado, deputado.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Nós também parabenizamos, doutor Marcelo, o 
excelente trabalho da equipe toda de V. Ex.ª, que sucedeu o secretário Rogelio, e o 
sucede com muita tranquilidade para o nosso estado. É importante reconhecer o 
belíssimo, o brilhante trabalho dos nossos auditores, que faz com que este Estado cada 
vez tenha a arrecadação consolidada. Não podemos esquecer que o trabalho, a partir 
de 2013, resultou na nova identificação do Parque das Baleias e trouxe esse volume de 
arrecadação de royalties, de participação especial, e que deu condição ao Estado de 
criar o Fundo Soberano e que faz com que o Estado tenha uma identificação muito 
forte a nível Brasil e – por que não dizer? – a nível internacional. Fica o nosso 
reconhecimento para todos os auditores do Estado do Espírito Santo. 

Consulto o deputado Dary Pagung se quer fazer uso da palavra. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor presidente, primeiro parabenizar V. Ex.ª 

pela reunião, por estar à frente da nossa Comissão de Finanças desta Casa. 
Cumprimentar o nosso querido deputado Bruno Lamas, da mesma forma o deputado 
Adilson e o deputado Alexandre Quintino. 

A minha fala vai ser muito breve, primeiro para parabenizar o nosso secretário 
Marcelo Altoé pelo primeiro mês à frente da secretaria. Sabemos, secretário, que a 
secretaria tem quadros importantes, trabalhadores que se empenham no dia a dia 
para arrecadar, para ajudar este estado do Espírito Santo, que são os consultores do 
Tesouro, também os auditores. Desejar muita felicidade na nova missão que o 
governador Renato Casagrande colocou à frente da Sefaz. 

Nosso estado hoje, como disse o deputado Bruno e o deputado Adilson, é um 
estado da Federação que está à frente de muitos outros estados. Estamos vendo o 
nosso governador Renato Casagrande a cada dia anunciando mais investimentos, mais 
obras, e isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de gestão. Não tenho dúvida 
nenhuma de que o nosso estado é audacioso, é um estado pequeno, mas é um estado 
que está dando exemplo para o Brasil. Queria aqui te desejar muita sorte, muito 
trabalho, que possamos a cada dia desenvolver mais ainda o estado do Espírito Santo. 
Parabéns pelo trabalho! 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Só agradecer, mais uma vez. Obrigado, 

deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Ok. Consulto o deputado Coronel 

Alexandre Quintino. 
 



O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – (PSL) – Senhor presidente, deputado 
Freitas, deputado Dary, deputado Adilson, deputado Bruno, não faço parte desta 
comissão, mas pela importância desta audiência pública fiz questão, doutor Marcelo, 
de estar presente. Quero saudar V. Ex.ª, doutor Marcelo Altoé, saudar os consultores, 
os auditores, todos da equipe da Secretaria da Fazenda. 

De fato esta prestação de contas é muito empolgante. Fiquei muito feliz de ver 
essas transparências, o que foi mostrado aqui. No momento em que grande parte dos 
estados da Federação está com redução de receita, o Espírito Santo está, devido à 
gestão e devido ao trabalho da equipe, está fazendo um trabalho digno de ser 
parabenizado por todos os estados da Federação. Isso a gente vê em diversos 
aspectos, mas uma das coisas muito importantes, essa capacidade de pagamento, essa 
nota A pela capacidade de pagamento, uma década. E este ano, de fato, a gente ficou 
preocupado com isso por causa da redução de receitas, e devido a esse trabalho, 
graças a Deus, continuamos com a nota A. 

E esse Fundo Soberano também, muito importante, atualizado, seiscentos e 
quinze milhões. Uma poupança que o Estado do Espírito Santo está tendo, algo que 
dificilmente outro Estado também teria. E agora também teremos uma empresa 
privada para ajudar no direcionamento do recurso. 

Então, só tenho aqui, doutor, a parabenizar o trabalho que vem sendo feito 
pelo doutor Rogelio, e o senhor dando agora essa continuidade, nós ainda não tivemos 
oportunidade de uma conversa pessoal, quero ir lá na Secretaria da Fazenda também 
para conversar com o senhor, para ter algumas informações mais detalhadas, mas, a 
princípio, eu só tenho que desejar sucesso e parabenizar o senhor pelo trabalho que 
vem fazendo. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Coronel 

Alexandre Quintino. 
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Vou aguardar a visita do senhor lá. Vai ser 

um prazer recebê-lo na Sefaz. 
Em relação à Capag, tem até um dado que é importante a gente destacar, a 

despeito de o momento ser dos mais inapropriados, está havendo uma discussão, uma 
consulta pública, para fazer uma alteração desses indicadores do Capag, criando ainda 
mais restrições, maiores dificuldades para os Estados. 

Então, essa proposta, a gente acha até que não vai avançar porque a maioria 
dos estados iria piorar a sua capacidade de pagamento. Mas nossa situação hoje está 
tão positiva que, ainda que haja essa alteração, que basicamente vai fazer alteração 
dos percentuais de endividamento de poupança corrente, ainda assim a gente 
continuaria, permaneceria com a nota A. 

Mas a gente é um defensor para não haver essa mudança, que seria muito 
prejudicial para outros Estados. Provavelmente quem é A deixaria de ser A; quem é B 
deixaria de ser B; e assim sucessivamente. 

Mas, ainda com a mudança, a gente continua – mudança essa que a gente acha 
que não vai acontecer – mas a gente continuaria com a nota A. 

 



O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Eu consulto os deputados que estão na 
sala on-line se eles querem fazer alguma participação. 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira me ouve? O microfone está desligado. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Senhor presidente, eu declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Ok. Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Também presente, deputado 

Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Necessita fazer alguma participação? 

Alguma arguição ao secretário de Fazenda? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Não, eu estou satisfeito com o 

secretário. Uma explanação muito bem estruturada, bem pautada. E quero 
parabenizar pela organização demonstrada aqui hoje. 

Obrigado, deputado Freitas! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado! 
Doutor Marcelo, segundo o Sigefes, Sistema de Gerenciamento, em 2019 houve 

superávit de três bilhões; em 2020, superávit de dois bilhões; até agosto deste ano, 
superávit de dois bilhões, já totalizando sete bilhões de superávit. 

Qual está sendo a destinação desses superávits?  
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ - A destinação desse superávit: está sendo 

feita a avaliação de acordo com as demandas, boa parte, com as demandas advindas 
das Secretarias. Então, por exemplo, agora recentemente, foi adquirido com recursos 
próprios aquele lote de vacinas. Foi mediante superávit primário. Foi repassado para a 
Secretaria de Saúde. 

Igualmente, foi feito em relação à segurança pública, recentemente teve um 
valor alto. A Seag também recebeu um crédito suplementar decorrente de superávit 
primário de quase quarenta e três milhões essa semana. O DER, idem. 

Então, todos os dias a gente tem destinado esse superávit primário em razão 
do atendimento das necessidades das Secretarias. Então parte dele está sendo 
utilizado para isto: educação, saúde, segurança, infraestrutura, mobilidade urbana e 
por aí vai.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Outro questionamento. Existe um 
índice, um percentual, que sai da apuração da participação especial dos royalties para 
o Fundo Soberano? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Tem. A participação, o percentual dos 
royalties do petróleo é destinado ao Fundo Soberano.  



 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Qual o percentual? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Quinze por cento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Quinze por cento da participação 
especial... 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – é para o Fundo Soberano. 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Isso aí.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Excelente.  
 Recentemente, o Senado aprovou um crédito impresso de duzentos milhões de 
dólares. Esse crédito já faz parte desse quadro de endividamento do Estado? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É do Profisco, né? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Ainda não, né? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Todos esses... Inclusive, esse é um dado –
muito pertinente a pergunta do senhor –, porque vários investimentos que iriam ser 
feitos pelo Estado – especificamente estamos discutindo muito do Profisco, é um 
trabalho que estamos fazendo há muito tempo junto aos bancos internacionais –, eles 
não foram ainda aprovados.  
 Então, esse recurso ainda não entrou aqui para o estado. Na verdade, ainda 
não se sabe se ainda vai.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Está aprovado? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Está aprovado, mas precisaria do aval do 
Poder Executivo, e esse aval ainda não aconteceu. Então, esse recurso ainda não foi, 
ainda não ingressou no estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Ok. Contemplado.  

Eu consulto a sala on-line e os presentes no plenário se há algum 
questionamento para o nosso secretário da Fazenda. (Pausa) 

Não havendo, nós passamos...  
Agradecemos a presença do doutor Marcelo. Nós ficamos contemplados com a 

apresentação dos resultados. Muito feliz de fazermos parte deste parlamento que o 
Governo do Estado tem uma base tranquila, uma base que sustenta todas as ações do 
Governo do Estado. E imanados desse espírito de harmonia constitucional, mas como 
toda a independência, nós estamos satisfeitos, comemorando este momento pelo qual 
passa o estado do Espírito Santo, com regras claras, com gestão nota A, desde 2013, 



com a melhor gestão da pandemia, e como um estado referência para os outros 
estados federados do Brasil.  

Satisfação, agradecemos a presença, doutor Marcelo. Volte sempre. Este ano o 
senhor vai voltar aqui ainda, com certeza. Muito obrigado! 

Quero passar para a fase das Comunicações. (Pausa) 
Eu quero fazer uma comunicação, enquanto presidente desta comissão, 

deputado Dary. É importante a presença dos parlamentares efetivos, dos suplentes e 
até de convidados. É importante esse comunicado para todos os deputados.  

Eu quero dar ciência aos senhores deputado e às senhoras deputadas desta 
Casa, membros desta comissão, suplentes. Enfim, todos os deputados.  

Após assumir esta presidência, fui informado pelo técnico Hertz Freitas, desta 
comissão, responsável pelas matérias orçamentárias, do estado de saúde de um 
funcionário que era então o responsável pela manutenção do sistema de elaboração 
das emendas parlamentares. Logo depois, infelizmente, fui ainda informado do seu 
falecimento.  

Dessa forma, os funcionários já teriam comunicado por meio de Whatsapp aos 
setores responsáveis desta casa para que tomassem todas as providências para a 
continuidade do trabalho da comissão, uma vez que tal funcionário era o único que 
tinha a habilidade para o sistema de gerenciamento das emendas.  

E, também, por determinação desta presidência, foi encaminhado um Ofício n.º 
089/2021, em 30 de junho de 2021, para o presidente desta Casa, com cópias para os 
setores, que lerei em seguida para que os meus pares tomem total conhecimento.  

 

 
OF. CF Nº 089/2021               

 

Assunto: Inclusão da LOA - Lei Orça e tária A ual, o ALE“ Digital . 
 

Senhor Presidente, 

 

Cumprimentando-o, informo a V.Exª, que a Lei Orçamentária Anual – 

(...), após apresentada na ALES pelo Governo do Estado em setembro do 

corrente ano, será elaborado o calendário com os prazos de apreciação, 

discussão com a sociedade, elaboração das emendas por todos os 

Parlamentares, que após analisadas, serão relatadas e votadas por esta 

Comissão. 

 

Nesta oportunidade, solicitamos a adequação e gestão pelo setor de 

Tra sparê cia ALE“ Digital , do atual siste a de E e da Parla e tar 
que a Comissão de Finanças desenvolveu e está em funcionamento, 

atendendo plenamente com emissão de relatórios e inclusão das 

diversas modalidades das Emendas Parlamentares ao Orçamento Anual. 

 

José Eustáquio de Freitas 

(...) 

Presidente da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. 



 

 

 

 

Exmº. Sr. 

Deputado Erick Musso 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo  

 

  

C/C para:  

Sr. CARLOS EDUARDO CASA GRANDE  - Secretário-Geral da Mesa 

Sr. DORIMAR MANDATTO  - Diretor de Tecnologia da Informação 

Sr. MARCOS PONTES DE AQUINO - Coordenador da Transparência da 

Ales Digital 

 
 
 É o que eu tinha de comunicação para o momento.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no dia 27 de 
setembro, segunda-feira, às 13h30, em local a definir.  
 Está encerrada a reunião. 
 

(Encerra-se a reunião às 14h01min.) 



PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA, PRESENCIAL E VIRTUAL, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022. 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Olá! Muito boa tarde a todos e a todas. 
Que alegria estar mais uma semana, iniciando uma semana de trabalho, sob a 
proteção de Deus e na presença dos colegas deputados, dos servidores da Assembleia, 
dos servidores do Estado do Espírito Santo.  

Nós estamos aqui para a primeira reunião extraordinária, audiência pública, da 
quarta sessão legislativa ordinária, da décima nona legislatura.  

Anuncio que é de forma híbrida que nós fazemos esta reunião. 
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, eu declaro abertos os 

trabalhos da Comissão de Finanças. Dispenso a leitura da ata para esta reunião.  
Temos, na Ordem do Dia, audiência pública com o secretário de Estado da 

Fazenda, o excelentíssimo senhor Marcelo Martins Altoé, com o objetivo de 
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro e do segundo 
quadrimestres de 2021, em cumprimento ao § 4, do art. 9.º, da Lei Complementar n.º 
101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000. 

Quero cumprimentar e agradecer a presença do líder do Governo, deputado 
Dary Pagung, membro titular da nossa comissão. Da mesma forma, o Dr. Emílio 
Mameri, deputado estadual e membro titular desta comissão. Nós temos, no home-

office, o deputado Marcos Madureira – muito obrigado, deputado Marcos Madureira! 
–, e acredito que, no decorrer da reunião, nós teremos a presença dos outros 
parlamentares que compõem esta comissão.  

Agradeço também a participação efetiva dos membros servidores desta 
comissão e quero cumprimentar o secretário, doutor Marcelo. Obrigado pela 
presença! Cumprimentar também e agradecer a presença do consultor do Tesouro 
Estadual Luís Antônio Rangel; agradecer a presença do consultor do Tesouro Estadual 
Alan Johnson, do subsecretário, Bruno Dias, do gerente de finanças do Tesouro 
Estadual, Daniel Corrêa, do consultor do Tesouro Estadual Roberto Campos. 

Muito obrigado a todos! 
Alguma palavra, deputado Dary, deputado Emílio? (Pausa) 
Então eu convido para fazer uso da palavra, inicialmente por vinte minutos, o 

doutor Marcelo. Se precisar de mais tempo, serão concedidos mais vinte. Passo a 
palavra para V. Ex.ª. Fique muito à vontade para usar a tribuna livre da Assembleia 
Legislativa para esta prestação de contas. 

Com a palavra o doutor Marcelo Martins Altoé, secretário de Estado da 
Fazenda. 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Boa tarde a todos! Primeiramente, saudar o 

deputado Freitas, presidente da comissão; o deputado Dary, nosso líder de Governo; o 
deputado Mameri; os deputados que também estão acompanhando a sessão em 
home-office, e fazer uma saudação aos meus amigos consultores do Tesouro aqui 
presentes, e fazer uma saudação aos servidores da Assembleia e àqueles que nos 
acompanham pela TV Assembleia.  



Queria inicialmente fazer um agradecimento. É sempre muito importante, para 
nós, podermos aqui, na Casa do Povo, fazer esta prestação de contas, para que a 
sociedade possa acompanhar o trabalho que é feito pela Secretaria da Fazenda, para 
fortalecer os nossos laços com a rigidez fiscal, com o comprometimento com o gasto 
público, com a persecução adequada da receita tributária. Então, para a gente, é 
sempre um prazer enorme estar podendo dialogar aqui com os senhores. Sem 
prejuízo, a gente está sempre à disposição para estar discutindo qualquer assunto 
dessa natureza lá na Secretaria da Fazenda.  

Queria aproveitar, que, na verdade, hoje é a apresentação da audiência pública 
do último quadrimestre do ano passado, para a gente também poder fazer uma 
avaliação mais geral de como foi o ano de 2021, e, se o tempo permitir, a gente até 
discutir um pouquinho esses desafios que estão por vir agora no curso do ano de 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Fique bem à vontade, doutor Marcelo.  
Só solicitar aos nossos assessores da TV Assembleia, à equipe técnica, que se a 

gente puder mostrar simultaneamente, aqui no telão e para a TV Assembleia, é muito 
importante para os telespectadores. 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Bom, então, eu inicio aqui a apresentação, 

apresentando uma notícia que foi amplamente divulgada em curso do ano de 2021, 
que foi a manutenção do Estado na Nota A do Capag do Tesouro Nacional. Esse 
ranqueamento que é feito no Tesouro Nacional aqui no estado do Espírito Santo é 
muito caro, porque a gente sabe a dificuldade de não só ter chegado ao primeiro lugar, 
mas manter esse primeiro lugar, já ultrapassando aí uma década.  

 
(São exibidas imagens simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Houve agora, no ano de 2021, algumas alterações importantes, que eu vou 
falar um pouquinho mais à frente, em relação à Capag, que vai ficar ainda mais difícil 
manter essa Nota A, mas a gente está fazendo o nosso dever de casa de acompanhar, 
de lupa, os critérios adotados pelo Capag, inclusive o novo Capag, para a gente manter 
essa nota, que é uma nota, como falei, que ela é muito importante para nós. 

É importante destacar que exatamente esse compromisso do Estado com a 
rigidez fiscal que está permitindo que a gente consiga, em bom tom, ter ultrapassado 
aí o ano de 2021 com entregas importantes, em especial em relação aos auxílios que 
foram concedidos por conta da covid. Então, foi possível que esses resultados 
franqueassem a possibilidade de o Estado conceder quase dois bilhões de reais em 
medidas socioeconômicas que foram absolutamente fundamentais para manutenção 
de emprego, adoção das medidas adequadas no setor da saúde. Então, a gente acaba 
que essa rigidez fiscal traz esses resultados importantes aqui para nós.  

Outro ponto que eu gostaria também de destacar, com a ajuda da Assembleia 
Legislativa, a quem honro minhas homenagens, nós conseguimos ano passado fazer o 
Refis. Era o momento importante para que o Executivo, em parceria com a Assembleia 
Legislativa, franqueasse às empresas que passaram por esse momento tão difícil de 
2019, 2020, em especial 2021, e os resultados foram muito expressivos, com o Refis 
que foi concedido. Praticamente trinta mil débitos tributários foram negociados na 
Secretaria da Fazenda, o que permitiu que a gente já tenha arrecadado mais de 



duzentos e setenta milhões de créditos tributados. Esse valor ainda vai subir porque 
boa parte desse Refis foi objeto de parcelamento. Esses parcelamentos ainda têm sido 
pagos. 

Outra entrega importante também, finalzinho do ano passado, foi o programa 
Nota Premiada Capixaba. Era um programa que já estava sendo gestado há algum 
tempo dentro da Secretaria da Fazenda, mas a gente conseguiu efetivamente colocá-lo 
em execução no final do ano passado. É importante destacar também que o nosso 
programa da Nota Premiada difere, em alguns aspectos, de outros programas que 
outros Estados da federação têm implementado, mas, em especial, porque boa parte 
dos recursos, na verdade metade dos recursos das premiações é destinada a entidades 
sociais. Então a gente acha isso um diferencial altamente positivo em relação ao Nota 
Premiada Capixaba quando em comparação com outros programas dessa mesma 
natureza.  
 É importante destacar também que dentro da Secretaria da Fazenda a gente 
tem uma defasagem grande de auditores e de consultores. A gente praticamente 
finalizou o concurso para Auditor Fiscal, a posse já vai ocorrer nos dias 05 e 06 de abril 
e a gente também deu alguns passos importantes no concurso para os consultores do 
Tesouro. Então, este ano agora, também, a gente pretende finalizar o concurso dos 
consultores do Tesouro. E a posse dos Auditores é agora, 05 e 06 de abril.  
 Outro número que também chama a atenção em relação às operações que 
envolvem a fiscalização é que a gente conseguiu implementar um aumento de quase 
vinte e cinco por cento em relação aos planos de auditoria. Então, a gente executou 
mais de dois mil e novecentos planos de auditoria e mais dois mil e trezentos 
contribuintes foram em algum momento passado no banco de dados, nas verificações 
de malhas fiscais realizado pela Secretaria da Fazenda.   
 O resultado final desse trabalho que foi realizado e esse aumento importante 
da capilaridade do trabalho feito dentro da Sefaz, acabou resultando no aumento de 
onze por cento no número de autuações realizadas e isso totalizou quase um bilhão de 
reais em auto de infração, em lançamentos que foram realizados. O valor médio das 
autuações foi na casa de quatrocentos e cinquenta mil reais.  
 Outro ponto também que a gente gostaria de destacar, antes de entrar em si 
nos dados fiscais, diz respeito ao nosso Fundo Soberano. Hoje a gente já tem um valor 
bastante expressivo no Fundo Soberano, oitocentos e catorze milhões de reais, que 
estão depositados no Banestes e, na semana passada, houve a assinatura do contrato, 
que fez o repasse para uma empresa privada, empresa de venture capital, que vai 
fazer a utilização. Desses oitocentos e treze milhões, duzentos e cinquenta milhões vão 
ser destinados para uma FIP, e essa FIP vai fazer investimentos em empresas 
capixabas, notadamente empresas que têm bases tecnológicas que possam ajudar o 
comércio, a indústria capixaba, na melhoria dos seus negócios. Então isso aí foi um 
dado também importante em 2021/2022.  
 Pois bem! Agora a gente começa mais efetivamente os dados relativos ao 
último quadrimestre e a consolidação desses dados no ano de 2021. Eu acho que 
desses dados o que naturalmente chama a nossa atenção foi esse aumento bastante 
expressivo da receita tributária em relação ao ICMS. Isso foi um comportamento que 
não aconteceu só no estado do Espírito Santo, mas aconteceu também em outros 
estados. Houve um aumento até um pouco não previsto, pelo menos nesse particular 
da receita decorrente da arrecadação do ICMS e a gente experimentou, felizmente, 



esse percentual de vinte e sete por cento de arrecadação do ano passado acima do 
que havia sido arrecadado em 2020. 
 A gente, felizmente, começou este ano de 2022, que a gente estava até um 
pouco mais conservador, um pouco mais cauteloso, mas os dados de 2022 também 
têm noticiado um incremento importante também já, agora, em comparação a 2021. 
 Em relação às despesas, acho que dois destaques são importantes serem feitos, 
é a redução das despesas com pessoal, no percentual considerando a variação real, 
que aí a gente leva em consideração a inflação, fica um percentual negativo de 4,1%. E, 
também, essas despesas de custeio, porque grande parte dessa despesa de custeio são 
de despesas que envolvem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública e 
a Secretaria de Educação. Então, são despesas que são programadas, porque elas têm 
objetivos de, exatamente, fomentar essas áreas, que a gente sabe que são áreas que 
são as mais importantes do Estado: Educação, Saúde e Segurança. 
 Sacramentando também a questão que envolve os índices da Capag, abrindo 
um pouco mais esse dado, a gente pode observar que são três indicadores da Capag: 
nível de endividamento, poupança corrente e liquidez. A gente hoje, além de estar em 
nota A, que é a nota mais alta, a gente está em nota A com conforto desses índices. 
Então, para os senhores terem ideia, o nosso endividamento hoje, que é de trinta e 
nove por cento, o critério para manter a nota A é sessenta por cento o nível de 
endividamento, quer dizer, a gente está com mais de vinte pontos percentuais abaixo 
daquele percentual que ainda é permitido como nota A. Isso traz a nossa preocupação 
em fazer essa avaliação da dívida consolidada com a receita corrente líquida.  
 Outro dado que também para a gente é muito importante na Capag é a 
poupança corrente. Depois tem um slide mais na frente, porque é aqui que a gente 
consegue fazer esse ajuste entre a receita corrente e a despesa corrente. Nós 
finalizamos o ano de 2021 neste percentual de oitenta e dois por cento. A partir de 
agora, 2022, a Capag apertou ainda mais essa poupança corrente. Antes esse 
percentual era de noventa por cento. A partir de agora, 2022, ele vai cair para oitenta 
e cinco por cento. Com base nisso, a gente ainda está ampliando o nosso olhar sobre 
esse indicador para não correr risco de a gente não ficar dentro desse percentual dos 
oitenta e cinco por cento, mas a gente ainda tem alguma folga em relação à poupança 
corrente. A gente também está dentro da nota A em relação à liquidez das obrigações 
financeiras e a disponibilidade de caixa. 
 Em relação à poupança corrente, que é esse dado importante para a gente, a 
gente aqui pega o percentual de despesas correntes em relação às despesas correntes. 
A gente está nesse percentual de oitenta e dois por cento. Esse percentual de oitenta e 
dois por cento, eu trouxe o gráfico, o menor percentual que a gente tem desde 2017, o 
que fortalece o nosso rigor e a nossa eficiência no controle dos gastos correntes no 
âmbito do Executivo e o acompanhamento desse limite no percentual de oitenta e 
cinco por cento. 
 Outro dado importante com relação às metas fiscais diz respeito a esta 
discriminação desses resultados que estão sendo apresentados. A gente finalizou 2021 
com uma receita primária de dezenove bilhões. A meta era doze e meio. A gente 
conseguiu chegar a dezenove. Considerando mesmo o aumento da despesa primária, a 
gente conseguiu ainda o resultado primário de mais de dois bilhões de reais. Esses dois 
bilhões de reais é tudo aquilo que sobrou em relação 2021, considerando as nossas 
despesas correntes com as nossas receitas correntes, quer dizer, nós cumprimos todas 



as nossas obrigações e ainda teve essa sobra, esse resultado positivo de dois bilhões 
de reais. 
 Outro ponto importante é os nossos índices que envolvem o endividamento 
das operações de crédito. Nesse caso aqui, o resultado do Espírito Santo é algo 
absolutamente excepcional quando comparado a qualquer outro ente subnacional. O 
endividamento líquido do Estado é negativo, quer dizer, o que a gente tem em caixa é 
suficiente para fazer o pagamento de todas as operações de crédito que o Estado 
contraiu.  

Só para os senhores terem ideia, esse índice de endividamento é aceito ser de 
até duzentos por cento, ou seja, é aceito que você tenha duzentos por cento daquilo 
que você tem de operação de crédito, daquilo que você tem em recurso para 
franquear o pagamento desses duzentos por cento. Nosso índice é negativo; nenhum 
estado tem algo, nada nem próximo disso, que a gente experimenta aqui no estado do 
Espírito Santo. 
 Gasto com Pessoal. 

Também houve uma redução importante dos gastos com pessoal. Se a gente 
considerar 2020, esse percentual era de trinta e oito por cento, um percentual longe 
também, do limite de alerta dos quarenta e quatro por cento, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; mas, esse percentual ainda foi reduzido em quatro pontos, e a 
gente finalizou o ano de 2021, com o gasto com pessoal, de trinta e quatro por cento, 
considerando a Receita Corrente Líquida; então, um resultado também muito 
importante. 
 E a gente finalizou o ano de 2021, com esses resultados muito, muito positivos; 
eu tenho participado muito nas discussões com os outros secretários de Fazenda do 
Brasil; a gente consegue identificar, de forma muita clara, a nossa condição de 
consolidação dos gastos públicos, de forma absolutamente eficiente e, agora, em 
2022, a gente sabe que tem alguns desafios para ser enfrentados. A gente espera que 
a pandemia, efetivamente, recue; então, que a gente vai poder revisitar um pouco dos 
gastos que foram previstos, por conta da eventual menor necessidade de investimento 
com a Covid-19, que ele foi muito decisivo nesses gastos 21 e 20. Mas, a gente, 
também, por outro lado, está bastante atento, bastante ansioso com as várias 
alterações que têm sido discutidas no âmbito nacional, no que toca, não só à reforma 
tributária, mas como alterações de normas tributárias, que necessariamente impactam 
o estado do Espírito Santo.  

A gente viu recentemente um benefício fiscal que foi concedido, importante, 
em favor das indústrias, com a redução das alíquotas do IPI; por um lado, isso tem o 
lado positivo, de incentivo à indústria, claramente; mas, é bom destacar que, 
cinquenta e cinco por cento do valor que é arrecadado de IPI, não vai para a União, 
esse valor é para os estados e para os municípios. Então, quer dizer, se altera uma 
regra no âmbito federal, sem qualquer diálogo com os entes subnacionais, a gente 
aqui sofre, os municípios aqui também sofrem. Tem também o projeto de lei, que é 
PLP n.º 16, que faz alterações, também, em relação à reforma tributária, que, nesse 
caso, também, o Estado perderia, praticamente, cento e setenta milhões, com as 
mudanças da reforma tributária.  

Porque, também, essa é outra: se por um lado ela tem o aspecto positivo, que 
aumentar o valor de isenção do imposto de renda das pessoas físicas; ele, por outro 
lado, ele substitui, a renúncia da receita com o aumento da isenção do imposto de 



renda é substituída no âmbito federal pela tributação, na distribuição do lucro; só que 
para os estados e para os municípios, se tem uma diferença colossal; o imposto de 
renda retidos dos servidores públicos e das empresas, quando tem a retenção do 
imposto, essa verba não é da União, essa verba é do estado. Quer dizer, a 
compensação que a União vai ter pela perda de arrecadação, fruto da elevação da 
tabela do imposto de renda, para eles é suprida mediante a tributação dos lucros; mas 
os estados e municípios, ficam sem nada. 
 A gente também está aí, ficou sábado e domingo, tem, praticamente, dez dias 
praticamente por conta disso, a discussão que envolve também, os projetos, e agora já 
a lei que modifica a tributação dos combustíveis, notadamente, o ICMS. A gente 
participou muito das discussões no senado federal; acabou que, a lei que foi 
promulgada é completamente diferente às discussões que estavam se tendo, uma lei 
muito ruim, que não vai atingir o resultado. Eu e todos os secretários da Fazenda 
pensamos de forma unânime, que o resultado não vai ser o resultado esperado; 
infelizmente, a gente tinha propostas muito interessantes, mas, que deixavam a 
discussão do ICMS sobre os combustíveis para locus adequado, que seria exatamente a 
reforma tributária, que, na última quarta-feira, inclusive, teve já a leitura do relatório 
na CCJ, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, provavelmente vai finalizar, para 
encaminhamento para discussão no plenário. 

Então, é isso que eu queria compartilhar com os senhores e me coloco à 
disposição. A Secretaria da Fazenda está aberta para a gente estar sempre podendo 
amadurecer e discutindo a obtenção e a utilização desses gastos públicos. Obrigado!  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Obrigado, doutor Marcelo, pela 

objetividade muito sucinta. Muito objetiva a apresentação do senhor. Eu cumprimento 
e peço que, se o senhor puder, fique aí, porque a gente vai batendo um papo aqui e 
esclarecendo ainda mais a alta capacidade do senhor, da sua equipe, do Estado de 
fazer gestão fiscal tão bem avaliada e que é referência para nós mesmos e para o Brasil 
como um todo.  

Gostaria que o senhor explicasse, o senhor mostrou o gasto com pessoal de 
34,81%, que é uma gestão de excelência no gasto com pessoal. Nós tivemos agora o 
índice linear de seis, alguma coisa superior a isso em alguns setores do Governo. 
Gostaria que o senhor dimensionasse a expectativa de onde que vai chegar esse 
percentual a partir do cumprimento dessa meta?  

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Presidente, essa avaliação dos reajustes 

concedidos ao funcionalismo, todos esses foram calculados previamente. Então, a 
questão do reajuste linear de 6% e dos seis mais quatro no caso da Segurança, vai 
pular esse percentual de 34% mais ou menos para 36%. Quer dizer, a gente continua 
ainda com uma folga bastante grande ainda em relação aos cumprimentos exigidos na 
LRF.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Então, mesmo com esses índices em 

algumas carreiras acima de seis, nós não temos risco nenhum? 
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Absolutamente nenhum risco de chegar 

próximo ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.  



 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Por curiosidade, que eu acho que é 

extremamente que o senhor seja objetivo, claro, que a gente precisa desmistificar isso 
até para a sociedade capixaba como um todo. Nós estamos vivendo, neste momento, 
um ano político, um ano político de número muito grande de fake news, que as 
pessoas utilizam a tecnologia da informação para fazer uma informação equivocada ou 
confundir a cabeça das pessoas, e nós sabemos que nós vivemos no estado mais 
organizado do Brasil e é bem isso. 

A gente sai lá de 2002 como o pior estado em gestão fiscal e organização da 
gestão do Brasil e chega, duas décadas depois, e isso a gente precisa identificar pela 
força do Governo como um todo e parabenizando toda a equipe da Secretaria da 
Fazenda: nossos auditores, nossos consultores, por ter um esforço sobrenatural, 
auxiliados dos Governos bem intencionados que fizesse com que a gente chegasse 
nessa referência, mas as pessoas ficam usando e tentando confundir a sociedade 
capixaba.  

Nós recebemos, em função da pandemia da covid-19, recurso do Governo 
Federal. Eu gostaria que o senhor deixasse muito claro isso, qual é o valor que veio 
acima do que já era devido, porque o Governo Federal precisa fazer o repasse de 
algumas receitas, por exemplo, do ICMS, que o todo é arrecadado pelo Governo 
Federal e devolvido pelos entes federados. O que era de obrigação de devolução e o 
que era de aplicação para a pandemia da covid-19? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Então, a gente tem sempre que lembrar 

que existe constitucionalmente estabelecido a repartição das receitas tributárias, por 
isso que eu comentei até na minha parte final: quando a gente faz uma alteração do 
IPI, o imposto federal, as pessoas não têm, às vezes, nem noção de que isso vai 
impactar estados e municípios. Que quando a gente faz essas alterações, no âmbito 
federal, de uma mudança da forma de tributação do ICMS nos combustíveis, isso 
impacta diretamente nos municípios por conta do repasse que é feito do ICMS em 
favor dos municípios. Então essa repartição de receita tributária é constitucionalmente 
prevista.  

A União tem... Eu não tenho, não sei se você tem, Bruno, de cabeça, quanto de 
repasse. Esses repasses de receitas tributárias são constitucionalmente previstos. Está 
previsto na Constituição. Existiram, nesse período de covid, outros repasses realizados 
pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde. Eu não tenho esse dado de cabeça. 
Você tem, Bruno, mais ou menos? (Pausa)  

Ele está falando ali que um bilhão e trezentos milhões foi feito de repasse do 
Governo Federal para o Governo Estadual para os gastos específicos para covid. Um bi 
e trezentos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Isso eu faço questão de repetir que o 
repasse do Governo Federal para o Governo do Estado do Espírito Santo, 
exclusivamente para despesa com a covid na pandemia 19, foi em torno, então, de 1,3 
bilhões e não dezesseis, dezoito como insistem em confundir a cabeça do capixaba. 1,3 
bilhão que foi o repasse exclusivamente na pandemia.  



 Outra questão, doutor Marcelo, que é importante que fique explicitada. Deixe-
me buscar aqui porque fiz, inclusive, uma observação a partir da sua explanação sobre 
o endividamento negativo que o senhor coloca.  

Até eu mesmo imaginava que o nosso comprometimento diante da receita 
corrente líquida, que pode ser até de duzentos por cento – eu observava que tinha 
aproximadamente vinte por cento, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de 
endividamento, de acordo com a receita corrente líquida – o senhor diz agora que está 
negativo o nosso endividamento. Gostaria que o senhor explicasse.  
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É porque esse endividamento diz respeito 
às operações de crédito. Ou seja, são os valores que os Estados buscam para obter 
recurso financeiro para utilização das despesas que pretendem fazer.  

Hoje, o Estado do Espírito Santo, essas operações de crédito são muito poucas 
porque a gente está fazendo os investimentos – inclusive proporcionalmente o Espírito 
Santo foi o Estado que mais investiu no Brasil, ele fez investimento com recurso 
próprio, ou seja, não se socorreu de instituições financeiras, do Ministério da 
Economia, para fazer essas operações, dos bancos internacionais para obtenção de 
crédito para fazer frente a essas despesas. Quer dizer, os nossos investimentos estão 
sendo arcados com recursos próprios, sem necessidade de se socorrer a essas 
operações de crédito, como a gente tem visto muito, tem acompanhado muito em 
reunião os Estados em uma dificuldade muito grande de obtenção de crédito junto ao 
Ministério da Economia. Desculpa até, mas é uma dor de barriga que a gente não tem 
enfrentado porque nós não temos nos socorrido a essas operações de crédito porque 
estamos conseguindo fazer os investimentos. Inclusive os investimentos nesse porte, é 
o Estado que mais investiu, no Brasil, considerando a sua população, sem fazer 
qualquer aumento de endividamento, muito pelo contrário.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Ok. Em algum momento, pelo menos no 

início do Governo, teve na casa dos vinte por cento? Alguém sabe? (Pausa) 
Você tem um microfone aí atrás, se você puder. 
 
O SR. BRUNO DIAS – Boa tarde, deputado. O endividamento líquido foi 

reduzindo ao longo dos últimos anos, e, pela primeira vez, na série histórica, pós Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade líquida do Governo é superior a sua dívida 
de longo prazo. Por isso a gente chegou a esse número de menos um por cento. Quer 
dizer, então, que o nosso endividamento é líquido de menos um por cento, significa 
que a disponibilidade líquida do Governo hoje é superior a sua dívida de longo prazo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Outra coisa que é importante explicar, 

porque, em alguns casos, a gente tem operação de crédito. Por exemplo, o Governo 
até anunciou agora recente que, no próximo mês, em abril, talvez na primeira 
quinzena de abril, nós vamos colocar na praça um edital de licitação do Complexo de 
Saúde do Norte do estado. Se estou bem informado, esse investimento será através de 
BID, de crédito.  

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Sim. Duzentos e noventa e oito milhões, se 

não me engano. 



 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Quase trezentos milhões de reais serão 

investido no Complexo de Saúde do Norte. O custo desse dinheiro é menor do que as 
receitas do que a gente tem aplicado?  

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Não. É menor. A nossa disponibilidade 

finalizou 2021 com mais de dois bi em caixa. Então essa despesa aí é 298. Se for uma 
operação com BIRD ou com BID, aí vai impactar esse cálculo, porque aí, sim, seria uma 
operação de crédito. Mas essa avaliação, como a gente está ainda vendo 2021, a gente 
ainda não fez. Mas essa folga de duzentos positivos, para menos um, nos deixa bem 
tranquilos. Vão ter outras operações, porque também agora vai ter o Profisco II, que 
começa agora em 2022. Têm outras operações de crédito que estão sendo contratadas 
pelo Estado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Pois é, o questionamento é o seguinte. 

Diante da situação fiscal do nosso estado, a gente sabe que tem número muito grande 
de ofertas de instituições financeira batendo à porta querendo contratar com o 
Espírito Santo porque é muito importante contratar com o Espírito Santo hoje. Quando 
a gente contrata um recurso desses com o BID, a gente vai ter uma despesa menor, as 
taxas que nós vamos contratar, menor do que o que nós temos de receita com o que 
nós temos aplicado? Assim, compensa contrair esse recurso em vez de fazer com 
recurso próprio? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Essa avaliação sempre é feita. As condições 

que são contratadas junto a essas instituições financeiras são extremamente 
favoráveis, o que justifica. Se poderia pensar: por que se justifica você fazer uma 
contratação de uma operação de crédito, se você tem recurso em caixa para custear? 
É porque as condições financeiras, em especial do BIRD e do BID, justificam a operação 
de crédito e potencializam você fazer a realização de uma obra um pouco mais rápido, 
porque o recurso já está ali disponível. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Por último da minha participação e por 

enquanto, eu gostaria que o senhor fosse também bem claro com relação à concepção 
do Fundo Soberano. O Governo, nós, sempre citamos o Fundo Soberano como sendo 
uma grande conquista do povo capixaba. E é. Nós podemos observar que só o Estado 
do Espírito Santo, no Brasil, conseguiu construir um Fundo Soberano. A gente vê em 
alguns países desenvolvidos, principalmente da União Europeia, o Fundo Soberano. A 
sociedade às vezes não tem clareza de como se deu e de como é o Fundo Soberano. Eu 
gostaria que o senhor fosse objetivo nesta explicação. 
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Aqui o Fundo Soberano foi mais uma ação 
do Governo que contou muito com a colaboração da Assembleia Legislativa na votação 
do Fundo Soberano.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – E dos auditores. E da PGE.  
 



O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É exatamente. Na verdade, o governador 
Renato Casagrande sempre ficou muito incomodado com a questão que envolve a 
riqueza vinda do petróleo. A gente sabe que uma hora ela vai sacramentar e ninguém 
nunca havia tido uma preocupação em dar um destino duradouro em relação a essas 
receitas. Então, a ideia do Fundo Soberano nasceu daí, da preocupação de a gente 
conseguir fazer uma poupança de longuíssimo prazo, que ela foi oriunda exatamente, 
parte dele: dessas receitas de transferência e do acordo do Parque das Baleias. Isso aí 
foi o acordo que foi realizado aí pela Procuradoria, com o trabalho que foi feito junto 
com os consultores que identificou essa possibilidade. Esses recursos têm sido, mês a 
mês, depositados no Fundo Soberano.  

A ideia do Fundo Soberano é que a gente pense em utilizá-lo só quando houver 
necessidade. A ideia é fazer uma grande poupança em relação a esse Fundo Soberano. 
Tanto é que na contratação da FIP, que vai ser esse valor aí de duzentos e cinquenta 
milhões, essa FIP é contratada só por dez anos com o valor de duzentos e cinquenta 
milhões, mas não à toa que o objetivo é que a empresa privada que venceu a licitação 
junto ao Bandes para fazer a gestão desse recurso está com a previsão de fazer esse 
investimento em empresas de base tecnológica, porque é exatamente nesse setor que 
tem a maior propensão de ter um retorno rápido desse recurso.  

Então, esse valor de duzentos e cinquenta milhões vai ser investido, mas tão 
importante quanto investir nesse caso é no momento do desinvestimento, quer dizer, 
que aí esse recurso vai voltar para o Fundo Soberano com uma rentabilidade que se 
espera que seja melhor do que de qualquer outra aplicação financeira, com a 
continuidade do restante do recurso se manter guardado, aplicado, no caso aí, junto 
ao banco estadual. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Essa ideia aí do Fundo Soberano se deu 

em função do sucesso daquele movimento para reconhecer a produção do Parque das 
Baleias. 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Perfeito. Exatamente, foi isso aí. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Ok. Eu registro ainda a presença do 

presidente da Associação dos Consultores do Tesouro, Paulo Sérgio Torres; gerente de 
Política Fiscal da Sefaz, Marco Antônio Rocha; Necton Caetano, consultor da 
Assembleia Legislativa. 

E passo a palavra para os meus colegas deputados. Deputado Dary Pagung, com 
a palavra. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, deputado, nosso presidente, 

deputado Freitas! Quero cumprimentar o deputado Emílio, está aqui conosco na Mesa 
Diretora, mas também está on-line o deputado Madureira, aqui presente; 
cumprimentar todos, funcionários e assessores da Secretaria da Fazenda. O deputado 
Freitas já nominou todos, mas eu não poderia, deputado Freitas, deixar de falar e 
cumprimentar o Alan, porque quando vou a Baixo Guandu, se eu não cumprimentar o 
Alan aqui, dá maior problema no meu município. Então, eu preciso cumprimentar o 
Alan Jonson, tá Bruno? 



Quero aqui, deputado Freitas, dizer que as perguntas que eu estava 
preparando, V. Ex.ª registrou aqui para o nosso secretário. Mas eu gostaria, secretário, 
de fazer... o deputado Freitas acabou de falar do nosso Fundo Soberano, de oitocentos 
e catorze milhões de reais, foi a última pergunta. Mas parece que houve uma 
solenidade esta semana no Palácio e já tem quantas empresas que já estão aptas a 
receber esse recurso aqui? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Na verdade, a solenidade que ocorreu na 

última quinta-feira foi a assinatura do contrato do Bandes com o fundo de 
investimento. Então, a partir da assinatura desse contrato que, efetivamente, vai à 
busca dessas empresas que têm o interesse de receber. Na verdade não é só receber 
recurso financeiro, mas receber também quase que uma mentoria do que a FIP 
propõe, porque o trabalho dela não é só de repasse de recurso financeiro, ela faz um 
trabalho exatamente de alavancagem dessas empresas de base tecnológica, para ter 
uma maior certeza e um acompanhamento da restituição desses recursos que vão ser 
alocados junto a essas empresas de base tecnológica. Volto a dizer, não é 
exclusivamente de base tecnológica, mas vai ser preferencialmente empresas de base 
tecnológica. 

Mas o Marcel, que é o presidente da M3, que foi a empresa vencedora, ele 
ficou absolutamente – são palavras dele – surpreso com a quantidade de empresas 
que já iniciaram um interesse em participar dessa venture capital, que é a forma de 
investimento que foi definida. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Muito bom! E nós vamos ficar na torcida para 

que essas empresas também vão para o interior do estado do Espírito Santo e não 
concentre só aqui na Grande Vitória. 

Secretário, aprovamos aqui um projeto de lei, que transformou em uma lei 
ordinária, 11.236/2021, aprimorando a instalação do serviço de loteria no estado do 
Espírito Santo, que é a Loteria Capixaba, a Loteca. Vai ser executada direta e 
indiretamente e fiscalizada pela Sefaz. E nós recebemos, esta semana, alguns 
representantes dos correspondentes bancários, que é o Banesfácil, interessados em 
explorar a venda dos jogos da loteria. Eu sei que os correspondentes estão perdendo 
muito serviço. Hoje, qualquer cidadão, ele paga um talão de água, de energia, um 
boleto, tudo, a maioria já pelo aplicativo. Eles estão perdendo muito serviço. 

Eu fiz uma indicação para que o Governo do Estado pudesse analisar, e é 
competência da Sefaz nesse caso, e eu estou aqui pedindo o seu apoio, para que nós 
pudéssemos colocar os nossos correspondentes bancários, que já trabalham para o 
Estado, no Banco do Estado do Espírito Santo, na hora de regulamentar, talvez, o 
decreto, e que nós pudéssemos usar aí os correspondentes bancários do Banestes, e lá 
na ponta pudesse vender a loteria do estado do Espírito Santo. 

Então, fiz a indicação, já foi aprovada aqui pelo Plenário, já deve ter sido 
encaminhada para o Governo do Estado, mas eu gostaria de pedir o seu apoio. 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Está registrado. Acho que esse não é 

também nenhuma dificuldade, porque, na verdade, vai ser exclusivamente via 
correspondente bancário, a forma de pagamento. Então, a gente pode estabelecer de 
eles venderem e receberem. Acho que isso não é dificuldade não. 



 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, deputado Freitas! 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu que agradeço, deputado Dary!  
Eu quero registrar também a presença dela, consultora do Tesouro, Eliziane 

Lorenzon. É isso? Falei certo? Muito obrigado! Parabéns! 
O Necton Caetano, consultor da Assembleia Legislativa, fez também a inscrição 

para usar a palavra. Eu quero, depois dos deputados, passar palavra para o senhor, 
Necton Caetano, mas eu também coloco à disposição que outras pessoas que estejam 
aqui no plenário, que desejem fazer algum questionamento, que fiquem à vontade 
para fazer a inscrição. Após o uso da palavra pelos deputados, eu passo a palavra para 
o senhor. 

Com a palavra o deputado Emílio Mameri.  
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Boa tarde a todos! Reunião muito 
importante, prestação de contas. Eu queria saldar todos os que estão presentes, não 
vou nominá-los, todas as pessoas que estão aqui, que prestam serviço de qualidade 
importante, para que a gente esteja passando por este momento virtuoso do estado 
Espírito Santo. 

Sabemos das dificuldades. Eu sempre me preocupo muito com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que eu acho que foi um marco neste país. Nós temos 
legislações firmes para que possam orientar nossos gestores como conduzir os 
recursos públicos, e isso realmente foi muito importante naquele momento e continua 
sendo fundamental. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas quererem arrumar 
artifícios para burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Minha pergunta vai no sentido... Nós sabemos que gasto com pessoal é 
sempre uma grande preocupação. Estou muito feliz aqui com a colocação que foi feita 
pelo secretário Marcelo. A pergunta que eu faço o seguinte: neste ano agora, de 2022, 
existem movimentos naturais a respeito de recomposição salarial e até projeto da 
Seger, que envolve reclassificação. Até que ponto, se já foi analisado, até que ponto 
todas essas modificações que estão sendo propostas, e os impactos também de 
reajuste que estão acontecendo, podem impactar o cuidado que nós temos, 
naturalmente, em estar num índice muito bom com relação à responsabilidade fiscal? 

Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Se existe algum risco, se nós temos 
um colchão para amortecer todas essas demandas que, naturalmente, vão estar 
acontecendo neste ano de 2022.  

 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Bom, deputado, obrigado pela pergunta. 

Então, todos os reajustes que foram discutidos dentro do Governo levaram em 
consideração o espaço fiscal que temos para fazer esse tipo de reajuste. E ainda 
fizemos todas essas colocações considerando uma projeção de receita bastante 
conservadora. Então, mesmo considerando um cenário conservador de receita para 
2022, ainda assim há um espaço fiscal com certa tranquilidade para que essas 
propostas de reajuste de algumas carreiras possam ser implementadas. Então, a gente 
tem absoluta segurança de que, caso a Assembleia Legislativa aprove essas leis, elas 
não irão impactar os nossos resultados.  
 



 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Muito obrigado pela resposta. Isso nos 
tranquiliza porque sempre a gente se depara com situações da preocupação de 
aumento de gasto público, naturalmente, com isso, gerando dúvidas com relação ao 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vi aqui, tivemos um superávit 
importante de dois bilhões, cento e dezenove milhões. Não temos aqui o dado de 
superávit dos outros anos dessa gestão. Tem um comparativo a respeito do acréscimo 
de superávit ou como estávamos anteriormente? E a perspectiva para futuro? 
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Essa somatória, 2021, a gente teve esse 
resultado de superávit de dois bilhões e uns quebradinhos. Se a gente fizer somatória 
do disponível, a gente vai para um número de sete bilhões de superávit. A tendência, a 
gente espera, que as nossas projeções, ainda em um ambiente conservador, que esse 
número ainda cresça. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Ok. Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado Dr. Emílio. 
Consulto os deputados na sala. Deputado Marcos Madureira? (Pausa)  
Algum questionamento a fazer, deputado, ao secretário? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) – Sem perguntas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Hein? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) – Sem perguntas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Marcos 

Madureira. 
Vejo a presença do Dr. Rafael Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Deputado Freitas, eu me sinto 

satisfeito. Gostaria só de esclarecer uma dúvida. Na realidade... 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Fique à vontade, deputado. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Tivemos aí um superávit muito 

importante, graças a Deus e graças ao trabalho da Assembleia criando fundo, ajudando 
a aprovar os orçamentos plurianuais, anuais, a lei de responsabilidade que tivemos. 
Gostaria que o secretário fizesse uma avaliação em relação aos nossos funcionários.  

Tivemos um reajuste este ano de seis por cento, ficou abaixo da inflação. 
Teve alguma dificuldade, na realidade fiscal, em se chegar a esse número, pelo 

menos a perda salarial dos dez por cento? E comprometeria o Estado, o Orçamento, 
algo nesse sentido? Porque a gente ficou nessa dúvida em relação a esse ponto 
específico. Obrigado, deputado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Rafael.  
 



O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Então, a definição do índice do reajuste 
linear, como ele beneficia todos os servidores, tanto os ativos quanto os inativos, 
qualquer aumento de percentual acaba que impacta muito, porque a base em que ele 
incide é uma base muito, muito abrangente.  

Então, o governador entendeu por bem, ante até algumas incertezas do ano de 
2022, e algumas delas até expus aqui um pouquinho, de também ser um pouco mais 
conservador na concessão do reajuste linear e deixar para, na virada de 2022, fazer 
uma nova análise. Porque realmente todos os brasileiros, todo mundo está sofrendo 
com os impactos da inflação e efetivamente o reajuste que concedido não era 
suficiente nem mesmo para suprir o índice inflacionário que foi suportado por todos 
nós.  

Mas a ideia, exatamente por conta dessa base abrangente, foi dar um reajuste 
que nos colocasse numa situação de tranquilidade, considerando o espaço fiscal, mas, 
também considerando esses desafios para o ano de 2022, que a gente sabe que é um 
ano que tem as suas dificuldades por ser um ano eleitoral. A gente fazer um percentual 
um pouco mais conservador para este ano agora e, quem sabe, ano que vem a gente 
poder fazer um avanço adicional. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Parabéns, deputado Rafael! 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Na realidade, secretário, então foi 

mais assim, um conservadorismo, mesmo, uma prudência, digamos assim, em relação 

às contas públicas do Estado do Espírito Santo. Não é isso? Pelo que eu entendi. 

 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Quero agradecer a explicação do 

senhor, na realidade, me dou por satisfeito pela apresentação pelas finanças do 

Estado. Obrigado! 

  

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Obrigado a V. Ex.ª, deputado, pela 

preocupação. Nós endossamos a vossa preocupação.  

Passo a palavra para o Necton Caetano, para o seu questionamento junto ao 

secretário. 

 

O SR. NECTON ROBERTO CAETANO – Boa tarde, secretário, boa tarde 
deputados, boa tarde a todos! 

Eu sou consultor aqui da Assembleia e a gente tem acompanhado o Orçamento 
– na medida do possível – e a gente tem visto que realmente o Estado tem tido um 
superávit na média de dois bilhões por ano, e acho que o senhor falou agora que tem 
sete bilhões no acumulado.  

A gente queria saber se o Governo do Estado tem alguma previsão de onde 
colocar esse dinheiro, em que investir, esse tipo de coisa, e se uma parte desse 
dinheiro o Governo... Porque o deputado Mameri até falou que estão chegando várias 
propostas de reajustes e tal, para várias categorias, inclusive algumas já foram 



contempladas.  Eu queria saber se o Governo já tem um plano de reajuste geral ou 
para algumas categorias. Como está isso aí? 

Obrigado! 
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Bom, obrigado pela pergunta. 

Os investimentos que estão sendo previstos para o ano 2022 são feitos por 

cada uma das secretarias. Então, na verdade, na Secretaria da Fazenda, a gente faz 

mais é a consolidação para o acompanhamento do gasto.  

Então existem obras grandes de investimento, como a que o deputado falou do 

hospital lá do Norte, que é na casa dos duzentos e noventa e oito milhões; tem uma 

previsão também de investimentos elevados junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, por causa das obras de macrodrenagem; na Secretaria de Agricultura, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então existe já uma carteira de 

investimentos do Estado do Espírito Santo que conta, inclusive, com esse recurso 

financeiro para destinação. 

Em relação a reajustes de categorias específicas, a gente sabe que existem 

categorias que foram contempladas no início do ano e existem outras categorias que 

os projetos de lei estão aqui na Assembleia para deliberação da própria Assembleia e, 

eu já não sei se tem uma ou outra categoria que o projeto ainda não esteja aqui, mas 

que já sacramentou, já finalizou essa discussão dentro do Poder Executivo. 

Até porque, salvo melhor juízo, 31 de março é a data limite para qualquer 

alteração dessa natureza. Quer dizer, então que não for contemplado até o final do 

mês em curso teria que reiniciar essa discussão depois de passado o período da 

vedação eleitoral.  

E também a questão de reajuste linear a gente só vai discutir também no final 

do ano, considerando as possibilidades que o Estado vá ter de concessão desse 

reajuste, tanto quanto o aspecto do espaço fiscal quanto também o aspecto da 

inflação, porque acho que a inflação hoje é o grande problema que a gente tem para 

fazer concessões de reajustes abaixo do índice inflacionário, porque senão, como a 

gente sabe, a gente vai corroendo nossas remunerações quando a elevação da inflação 

supera o reajuste que é concedido. 

Então, acho que são esses dois campos aí que a gente tem que pensar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Eu posso tentar complementar, Necton, 

que grande parte desse recurso de superávit está sendo aplicado em infraestrutura de 

todos os sentidos, na malha rodoviária estadual dos municípios através da Sedurb, 

fortalecendo a estrutura urbana dos municípios através do Fundo Cidades; na 

educação, através do Funpaes; na saúde, para combate da pandemia. Eu acredito que 

principalmente nessas três secretarias. Ok?  

Mas é satisfatório a gente observar que este Estado, através de todo o 
Governo, mas, sobretudo, na Secretaria de Estado da Fazenda, onde estão os nossos 
auditores, nossos consultores têm feito esse trabalho não só para que este Estado 



esteja sempre muito bem avaliado na gestão fiscal e nos dê uma tranquilidade e 
ofereça também para a iniciativa privada o atrativo para investir no estado do Espírito 
Santo, gerando oportunidades cada vez mais fortes, que a gente percebe uma grande 
migração do capital privado para o estado do Espírito Santo e isso talvez também seja 
fonte desse superávit, mas bem como trazendo tranquilidade para todos os capixabas.  

Obrigado pela participação. 
Eu passo a palavra neste momento para o Paulo Torres, presidente da 

Associação dos Consultores do Tesouro.  
 
O SR. PAULO SÉRGIO TORRES – Boa tarde, deputado, secretário.  
Um questionamento para esclarecimento à sociedade. Vou tirar os óculos aqui 

rapidamente. É o seguinte, são duas questões que a gente tem que abordar sobre a 
Nota A. Uma é: analisamos as variáveis que compõem a Nota A e a importância para 
que ela possa ser avaliada pelo Tesouro Nacional, e dando ao Estado o crédito dessa 
boa gestão financeira, a gente quer perguntar: qual é a importância que tem a função 
do consultor do Tesouro na construção dessa nota para o Estado do Espírito Santo? E 
por que há um tratamento diferenciado entre as carreiras da Fazenda que compõem 
tanto a Receita como os consultores do Tesouro Estadual? 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – A pergunta é para quem? 
 
O SR. PAULO SÉRGIO TORRES – Para o secretário. 
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – O trabalho dos consultores do Tesouro para 

a obtenção da Nota A é absolutamente central. A tarefa dos consultores de fazer o 
acompanhamento e a boa gestão dos gastos públicos é absolutamente decisiva para 
esse resultado. Quanto mais, como a gente apresentou, a gente está..., é um Nota A 
com folga. Isso é importante para a gente. 

Em relação a essa questão da diferença das carreiras, a gente já discutiu 
bastante em relação a isso internamente. Não vejo, para falar a verdade, muito 
sentido a gente discutir isso neste momento de apresentação de prestação de contas.  

Da minha parte, como secretário da Fazenda, eu tenho absoluto 
reconhecimento por parte do trabalho desenvolvido pelos consultores. Da minha 
parte, eu acho que há uma igual importância dos trabalhos executados tanto por 
aqueles que cuidam da obtenção da receita tributária, que é o trabalho feito pelos 
auditores, quanto por aqueles que cuidam da boa utilização desse gasto e o 
acompanhamento dos gastos. Eu acho que as categorias são igualmente importantes, 
cada um com a sua tarefa, cada um com a sua função. Essas diferenciações são 
apontadas. Isso é um problema que não é um problema novo, é um problema de já 
muito tempo, que elas precisam ser corrigidas ou minimizadas. Infelizmente nem foi 
isso que aconteceu nesse caso concreto agora da revisão das tabelas de subsídios. Ao 
invés de a coisa diminuir, acabou que até aumentou um pouquinho. É uma questão 
que a gente tem que se comprometer a tentar corrigir, tentar ajustar, mas a questão 
de importância de categoria são ambas absolutamente fundamentais para o trabalho 
de qualquer secretaria que tende a obter esses resultados que o Estado do Espírito 
Santo vem alcançando.  

 



O SR. PAULO SÉRGIO TORRES – Sim. A questão era só por que o tratamento é 
diferente. O Fisco já teve todo o seu reajuste aprovado por esta Casa, e os consultores, 
assim como outras carreiras, ainda não. Os percentuais diferenciados e os bônus que 
são dados para a área do tributo e não são dados para a área financeira. Essa é a 
diferença que existe hoje que a gente vê que o reconhecimento é só de palavra, não 
um reconhecimento de fato das categorias.  
 Obrigado, senhores! 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado Freitas, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Com a palavra o deputado Dary. 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Só entrando na pergunta, na verdade quem 
trata desse tipo é a Seger. Eu acho que tem que ter uma... Não é a Sefaz, é a Seger. 
Segundo, o projeto dos consultores também está tramitando aqui nesta Casa, então na 
hora certa eu não tenho dúvida nenhuma que esta Casa vai votar também os projetos 
que estão tramitando aqui nesta Casa de Leis. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Agradeço, deputado Dary; agradeço, 

secretário Marcelo. 
E posso acrescentar, Paulo, que as matérias que já foram votadas aqui, 

apreciadas e votadas, aprovadas todas elas por esta Casa, são matérias que tiveram o 
seu amadurecimento e as carreiras já estavam se sentindo contempladas. Nós temos 
alguns processos em tramitação nesta Casa e ainda em debate, em diálogo, por parte 
do Governo, com as devidas carreiras. 

Nós aqui da Assembleia Legislativa, os trinta deputados, nós queremos 
participar efetivamente e fazer com que os nossos servidores, os servidores do Estado 
do Espírito Santo estejam contemplados.  

Jamais nós estaremos cem por cento satisfeitos porque é do ser humano a 
gente buscar sempre mais e precisar sempre mais, entendeu? Enquanto há vida há 
esperança e há sonhos. Mas nós queremos que os nossos servidores estejam pelo 
menos satisfeitos. Então, continua em tramitação, continua em diálogo.  

Eu quero acolher o seu posicionamento, dizer que ele é totalmente próprio, 
pertinente, e quiçá ao longo desta semana a gente consiga chegar num consenso e 
poder colocar em pauta para poder apreciar, votar e apreciar a sua matéria, ok? 
Parabéns pela participação!  

Deputado Doutor Hércules, o homem da saúde, chegou! Você chegou atrasado 
hoje. Não foi o primeiro deputado a chegar. É porque ele está na bancada aqui da 
Comissão de Finanças, e na Comissão de Finanças chegou atrasado. Mas se ele quiser 
participar eu concedo a palavra para o deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado Freitas, é porque aqui ele também 

continua sendo vice.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Presidente, obrigado! 



Eu só quero avisar que eu não cheguei atrasado, não. Eu não sou desta 
comissão. Eu cheguei um pouquinho cedo para a sessão que vai começar às três horas. 
Como sempre, mais uma vez, fui o primeiro que cheguei para a sessão das três.  

Obrigado, presidente! Obrigado, secretário! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado Doutor Hércules! 
O deputado faz questão de sempre ser o primeiro a chegar. Então, quando eu 

não resolvo chegar cedo, ele sempre é o primeiro a chegar, quando eu resolvo chegar 
cedo ele chega depois de mim. 

Muito obrigado, deputado Doutor Hércules.  
Os inscritos, pelo menos para nós aqui, está encerrado. 
Nada mais havendo a tratar, eu quero agradecer a oportunidade, a presença do 

secretário doutor Marcelo, o subsecretário Bruno e a toda equipe da Secretaria da 
Fazenda. Quero parabenizá-los pelo brilhante trabalho que fazem para o nosso Estado, 
reconhecer a grandeza desse trabalho. 

O Governo do Estado do Espírito Santo não seria referência se não fosse pela 
qualidade, pela competência, pelo comprometimento de vocês da secretaria. Deixo 
aqui os meus parabéns, reconhecendo o Fundo Soberano, a Nota A, o Refis, a Nota 
Premiada como modelo de serviço prestado por toda a secretaria. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima reunião, que será ordinária, dia 28 de 
março de 2022, segunda-feira, às 13h30min, em local a definir. 

Estão encerrados os trabalhos da Comissão de Finanças. 
Muito obrigado a todos! 

 
(Encerra-se a reunião às14h20min.) 


		2022-04-28T15:13:59-0300
	Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE RENATO CASAGRANDE em: 28/04/2022 15:13.




