
                               
GABINETE  DO  DEPUTADO 

PR.  MARCOS  MANSUR               
 

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº476/2022 

 

que “Altera a redação de dispositivos da Lei nº 8.257, de 17 de janeiro de 2006, que institui a 

Política Estadual do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo". 

 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

DECRETA: 

 
Art. 1º - Altera o Inciso VIII do Art. 3º do Projeto de Lei nº476/2022, que passa a vigorar     da 

seguinte forma: 

 

Art. 3º São objetivos da Política Estadual do Cooperativismo:  

(...)  

VIII – em consonância com o Sistema OCB/ES, contribuir para ambiência 

integral no que se refere a constituição, assim como o funcionamento de 

sociedades cooperativas regulares, sejam as mesmas com matrizes no ES ou 

filiais de outros estados; (NR) 

 

 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 2023. 

 

 

 

PR. MARCOS MANSUR 

DEPUTADO ESTADUAL 
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GABINETE  DO  DEPUTADO 

PR.  MARCOS  MANSUR               
JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente proposição legislativa se refere a uma mudança na política estadual de 

cooperativismo, sob o ponto de vista parlamentar, sobretudo, no que se refere aos objetivos da nova 

política. Vale lembrar que as alterações advém de um longo conhecimento do setor cooperativista 

capixaba, em experiência compartilhada com setores governamentais especializados/consultivos.  

 

No entanto, conforme muito bem apontado pela Douta Procuradora Legislativa desta Casa de 

Leis, em seu respectivo Parecer parcial, ocorrera um equívo no que concerne a um erro material na 

redação da palavra “irregulares”, que alteraria e desvirtuaria o sentido do texto.  

 

Graças ao nobre trabalho da Procuradora, o equívoco será evitado. Desta forma, protocola a 

presente Emenda Modificativa para corrigir o equívoco.  
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