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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 206/2020 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 1º do Projeto de Lei nº 206/2020, que “Estabelece a obrigatoriedade de 
redução das mensalidades das instituições de ensino particular do Estado do Espírito 
Santo em, no mínimo, 40% (quarenta por cento) e a suspensão das parcelas de 
empréstimos realizados por alunos durante a vigência do plano de contingência do novo 
coronavirus, na forma que especifica”, de Autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, passa 
a apresentar o § 2º com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º (...) 

§ 2º A obrigação contida no caput deste artigo não se aplica às 
cooperativas de ensino em virtude de sua natureza sem fins lucrativos. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 06 de abril de 2020. 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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JUSTIFICATIVA 

 

Diante da crise causada pelo novo coronavírus, muitas medidas tornaram-se 

necessárias, tanto relativas à saúde pública, quanto de cunho econômico. 

É inegável o sofrimento suportado por todos os setores.  

A iniciativa legislativa apresentada pelo Deputado Enivaldo dos Anjos é de teor louvável 

e merece atenção do Parlamento e do Governo do Estado a fim de analisar sua 

viabilidade e aplicação ao momento delicado que vivenciamos. Entretanto, é necessário 

ressaltar a participação das cooperativas de ensino que, em virtude da configuração 

adotada, não gozam do mesmo patamar econômico das demais instituições de ensino, já 

que não possuem fins lucrativos e são mantidos pelos seus cooperados. 

A aprovação desta proposição sem a inserção desta ressalva poderá acarretar no fim 

dessas instituições. 

Por conta disso, convoco o apoio dos nobres pares para aprovação desta Emenda ao PL 

206/2020. 

 

Sala das Sessões, 06 de abril de 2020. 

 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV  
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