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COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

PARECER DO RELATOR 

 

 

PROPOSIÇÃO: Projeto de Resolução nº 50/2017 

AUTOR: Deputada Estadual Raquel Lessa. 

EMENTA: “Cria a Comenda do Mérito Legislativo ESTHÉRIO SEBASTIÃO 

COLNAGO, para homenagear cooperativistas que se destacam na atuação, 

divulgação e consolidação da cultura cooperativista no Estado do Espírito 

Santo”. 

 

 

1) RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto Resolução nº 50/2017, da Deputada Estadual Raquel 

Lessa que cria a Comenda do Mérito Legislativo ESTHÉRIO SEBASTIÃO 

COLNAGO, para homenagear cooperativistas que se destacam na atuação, 

divulgação e consolidação da cultura cooperativista no Estado do Espírito Santo. 

O projeto foi protocolado no dia 18 de outubro de 2017 e lido no expediente 

da sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017 e até a presente data não consta 

nos autos noticia da matéria publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL, o 

que se faz necessário. 

Inexistindo manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental, (art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009), a propositura fora encaminhada para a Procuradoria Legislativa 

para emissão de parecer, que pugnou por sua constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, sem quaisquer vícios contrários à sua 

natureza que podem ser vistos através das fls. 10 à 12 deste caderno processual. 

 A seguir os autos foram encaminhados a Comissão de Constituição e 

Justiça Serviço Público e Redação para elaboração de parecer que também 

pugnou pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, sem quaisquer ressalvas, conforme fls. 29 á 34 deste caderno 

processual.  
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Por fim os autos foram encaminhados a esta Comissão de Cooperativismo, 

designando este que a subscreve para análise e parecer conforme emana o 

Regimento Interno. 

 

É o Relatório. 

 

 

PARECER DO RELATOR 

 

A Assembleia Legislativa como um órgão de representação popular tem 

suas funções estritamente vinculadas ao interesse público e a atribuição mais 

típica do Parlamento é a manutenção e elaboração de leis como instrumento para 

atribuir efeitos jurídicos aos atos e fatos da vida em sociedade, visando valores 

relevantes como à honra, a liberdade, a justiça, a segurança, a igualdade, a 

integridade física e moral, o trabalho, as relações de consumo o bem estar e 

outros da mesma natureza. 

Inicialmente é mister destacar que esta comissão detém a competência 

para analisar sobre matérias que fomentem a e criem apoio à política estadual 

para desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo, com ênfase nas mais 

diversas áreas, como saúde, agropecuária, educação, crédito, transporte, 

habitação, produção, trabalho, consumo e de outros que vieram e ser difundidos.  

Além disso, cabe a esta comissão o dever de proporcionar ações que 

criam e desenvolvam a conscientização para a organização em empresas 

cooperativas nos diversos seguimentos para a efetivação da transferência de 

conhecimento teórico/técnico e prático, com vistas à promoção da 

sustentabilidade e autogestão, o monitoramento e soluções para os problemas 

enfrentados nas atividades específicas das empresas cooperativas. 

Sendo assim, o presente projeto tem total correlação com o campo 

temático proposto e consoante ao Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

Dado o relatório no tópico anterior e guardada as devidas orientações da 

Procuradoria Legislativa bem como da Comissão de Constituição e Justiça é 

preciso ressaltar que o parecer desta comissão abrange tão somente a analise de 

mérito da propositura demandada. 

Neste sentido, temos que a matéria objeto de discussão é de extrema 

importância no que tange ao reconhecimento e fortalecimento das ações 

cooperativistas no Estado do Espírito Santo. 

Analisando cuidadosamente os autos, percebo que não há melhor 

titularidade para esta comenda que não seja o nome Sr. Esthério Sebastião 
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Colnago. Pioneiro do cooperativismo no nosso Estado. O Sr. Esthério possui um 

currículo acostado nos autos que impressiona e dispensa qualquer dúvida sob a 

escolha da nobre colega Deputada Raquel Lessa em impulsionar a criação de 

mais uma Comenda do Mérito Legislativo para esta Casa de Leis, que com toda 

certeza levará a todos os capixabas o reconhecimento do trabalho destes 

profissionais que se empenham na troca de experiências para as boas praticas 

cooperativistas. 

Sendo assim analisando os pressupostos materiais e as condições 

decorrentes dos efeitos do Projeto de Resolução nº 50/2017 de autoria da 

Deputada Estadual Raquel Lessa, RELATO aos ilustres pares desta Comissão 

pela sua APROVAÇÃO.  

Dito isso, a COMISSÃO DE COOPERATIVISMO é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 50/2017 de autoria da Deputada 

Estadual Raquel Lessa. 

Sala das Comissões, em 23 de novembro de 2018. 

PRESIDENTE – ________________________ 

                    RELATOR – ____________________________ 

                     MEMBRO – ____________________________ 

                     MEMBRO – ____________________________ 

                     MEMBRO – ____________________________ 
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