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EMENDA ADITIVA Nº ____/2019 

 

 

 

Emenda aditiva ao Projeto de Lei 
Complementar nº 20 de 2019, de 
autoria do Governo do Estado.  
Cria o Fundo Soberano do Estado do 
Espírito Santo- Funses e dá outras 
providências. 

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º O art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 20/2019 passa a 

vigorar acrescido de inciso: 

Art.1º (...)  

 

“Fomentar projetos de fortalecimento do cooperativismo, associativismo, 

empreendimentos da economia solidária, pequenos negócios e agricultura familiar.” 

 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de junho de 2019. 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

Identificador: 370035003900310034003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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JUSTIFICATIVA 

A presente emenda visa garantir o que dispões o artigo 207, § 2º que diz 

“O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo 

propiciando-lhes orientação técnica e concedendo-lhes incentivos financeiros”    a 

inserção dentro do rol de destinação de recursos a sua aplicação em projetos que 

fomente o fortalecimento do cooperativismo, associativismo, empreendimentos da 

economia solidária e pequenos negócios, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida nos municípios, proporcionado a dinamização das economias locais, 

proporcionando a dinamização das economias locais, visto que muitos municípios 

possuem a economia estagnada.  

Com a garantia de recursos será possível apoiar ações como: apoiar a 

projetos de arranjos produtivos locais, organização de base, ampliação da 

participação da sociedade nas decisões das instâncias de representação e a 

inclusão social de grande número de famílias excluídas do acesso a políticas 

públicas e de mercado. 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de junho de 2019. 

 

                                                                                   IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

Identificador: 370035003900310034003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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