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Projeto de Resolução n.º: 50/2017  

Autor: Raquel Lessa 

Assunto: “Cria a Comenda do Mérito Legislativo “ESTHÉRIO SEBASTIÃO 

COLNAGO”, para homenagear cooperativistas que se destacarem na 

atuação, divulgação e consolidação da cultura cooperativista no Estado 

do Espírito Santo.” 

 

RELATÓRIO 

 O presente Projeto de Resolução nº 31/2017, de autoria do Deputado Esmael 

de Almeida, propõe a criação da Comenda do Mérito Legislativo “ESTHÉRIO 

SEBASTIÃO COLNAGO”, para homenagear cooperativistas que se destacarem 

na atuação, divulgação e consolidação da cultura cooperativista no Estado do 

Espírito Santo. “Pastor Oliveira de Araújo” para homenagear pastores que se 

destacarem no exercício de ministérios e funções pastorais no âmbito do Estado 

do Espírito Santo.” 

 O autor em sua justifica, declara que Esthério Sebastião Colnago, Natural de 

São Domingos do Norte destacou-se na história do Cooperativismo no nosso Estado.  

 Ressaltou que o mesmo formou-se engenheiro agrônomo pela Universidade 

Federal de Viçosa-MG, em 1974. Sua história junto a agricultura teve início na 

antiga EMATER-ES, onde atuou como extensionista rural. Era também produtor e 

pecuarista. 

 

Foi Superintendente da COOPEAVI – Cooperativa Agropecuária Centro 

Serrana, por 25 anos. Foi também, fundador e vice-presidente do SICOOB Centro-

Serrano.  

Atuou ainda como: Conselheiro Fiscal efetivo da CNCoop – Confederação 

Nacional das Cooperativas; Diretor Financeiro da FECOOP-SULENE – Federação 

dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 

Minas Gerais e Santa Catarina; Foi membro titular do Conselho Nacional do Café, 

como representante do Espírito Santo; e, por 11 anos foi presidente do Sistema 

OCB/ES. 

 A matéria foi protocolada no dia 18 de outubro de 2017, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 23 do mesmo mês e ano, Aguardando publicação. 
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O Projeto de Resolução veio a esta Procuradoria para exame e parecer e, desta 

forma, distribuída a matéria, me coube examiná-la e oferecer Parecer Técnico 

respectivo, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da augusta 

Casa de Leis (Resolução nº 2.700/2009). 

 

 Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de direito com suporte nas 

quais passo a emitir o parecer. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Da análise quanto ao aspecto da legalidade, da constitucionalidade 

formal e material e da juridicidade. 

 

 O presente Projeto de Resolução nº 31/2017, de autoria da Deputada Raquel 

Lessa, propõe a criação da Comenda do Mérito Legislativo “ESTHÉRIO 

SEBASTIÃO COLNAGO”, para homenagear cooperativistas que se destacarem 

na atuação, divulgação e consolidação da cultura cooperativista no Estado do 

Espírito Santo 

  Sob o aspecto da competência legislativa formal, não há obstáculo para o 

regular seguimento do Projeto sob análise, eis que sua matéria-objeto está elencada 

dentre aquelas passíveis de tratamento pelos entes federados. 

 Demais disso, no que diz respeito ao agente político desencadeador do 

processo legislativo, nada há objetar, vez que a Constituição do estado do Espírito 

Santo, em seu art. 63, caput, assim define: 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.” 

  

Constatada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, 

verificamos pela exegese da regra constitucional contida no art. 61, inciso V, da Carta 

Estadual, que a espécie normativa adequada para tratar do tema é o Projeto de 

Resolução, estando o Projeto neste aspecto, em sintonia com a Constituição Estadual. 

 Além disso, o Projeto de Resolução ora em exame não encontra vedação 

regimental e sua aprovação dar-se-á em votação no Plenário por maioria simples. A 
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matéria se encontra elencadas naquelas hipóteses do art. 17 e incisos, do Regimento 

Interno, a matéria obrigatoriamente passará pelo crivo da Mesa Diretora.  

 Neste contexto a espécie normativa adequada para a propositura é a 

Resolução, conforme dispõe oart. 61, inciso V, da Constituição Estadual, estando o 

Projeto em sintonia com a Carta Estadual, que diz: 

 Art. 61. O processo legislativo compreen da elaboração de: 

(...); 

V – resoluções.” 

  

 O quórum necessário e o processo de votação será obtido com a maioria dos 

votos presente a maioria absoluta de seus membros em processo de votação simbólica, 

conforme art. 194 e 200, inc. I, do Regimento Interno. O regime inicial de tramitação 

é o ordinário.  

 Sob o aspecto da constitucionalidade material, a proposição não contrária os 

princípios e regras, implicítios ou explícitos, disciplinados pelas constituições federal 

e estadual, em especial os direitos e garantias fundamentais tratadas no art. 5º da Carta 

Magna Federal, respeitando-se, assim, o princípio da isonomia e da proteção ao 

direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 O presente Projeto de resolução não ofende o ordenamento jurídico 

infraconstitucional e legislação especifica geral. 

 Quanto à compatibilidade com o regimento interno, não foi encontrado 

nenhum vício que macule a tramitação do projeto em apreço. 

 Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada no proejto em apreço, 

deve ficar evidenciado o atendimento às regras introduzidas pela Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, com introduções apresentadas pela Lei nº 107/2001, que rege a 

redação dos atos normativos, o que ocorre in casu, nota-se que foi elaborado estudo 

técnico da Diretoria de Redação às fls. 07, o qual o adoto. 

 No que se refere à vigência da lei no tempo, assim dispõe o art. 8º da Lei 

Complementar nº 95/98, in verbis: 

“Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a 

contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, 

reservada a cláusula “entra em vigor na data de sua publicação”, para 

as leis de pequena repercussão.” 

In casu, não há que se falar em norma de grande repercussão, não havendo 

qualquer ressalva a ser feita no que tange à vigência da lei no tempo. 
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CONCLUSÃO 

Assim analisado, concluímos no sentido de que o Projeto de Resolução nº 

50/2017 de autoria da ilustre Deputada Raquel Lessa, atende aos pressupostos de 

constitucionalidade, legalidade, jruridicidade, e boa técnica legislativa, devendo 

prosseguir em sua regular tramitação, por não conter vícios contrários à sua natureza. 

 

Vitória, 06 de novembro de 2017. 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador de Estado do Poder Legislativo 
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