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DESPACHO 

PROJETO DE LEI Nº 476/2022 

Autor (a): Deputado Estadual Marcos Mansur 

Assunto: 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. 

 

Senhor Diretor da Procuradoria, 

O Projeto de Lei no. 476/2022, de autoria do Deputado Estadual Marcos 

Mansur, que tem por finalidade alterar 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 proposição estabelece, em seu art. 1º, a modificação de dispositivos 

normativos da Lei Estadual no. 8.257/2006. Com isso, propõe que, entre outros, o 

inciso VIII do art. 3º daquela lei passe a vigorar com a seguinte redação: 

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

(...) 

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

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

sociedades cooperativas irregulares, sejam as mesmas com matrizes no 

ES ou filiais de outros estados; (NR) 

 

Pela redação acima, parece-nos que a proposta do dispositivo seria 

contribuir para a constituição e funcionamento de sociedades cooperativas irregulares, 

o que deixa o dispositivo sem sentido no contexto mais amplo. 

Como o intuito geral da proposição normativa parecer ser exatamente o 

oposto do que consta na redação do referido inciso VIII, solicita-se encaminhar a 

proposição para o gabinete do autor para esclarecer se houve erro de digitação no 

dispositivo, notadamente na palavra “irregulares”. 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Desde já, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

 

Vitória, 10 de novembro de 2022. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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