O Sistema OCB/ES está divulgando o 8º Boletim da “Assessoria Parlamentar do
Cooperativismo”, com tudo que aconteceu na Casa de Leis nos últimos dias. Em destaque a
homenagem feita ao ex-presidente do Sistema OCB/ES, Sr. Esthério Sebastião Colnago,
falecido no último dia 22 e que culminou em proposta do Governo Estado para alterar o
nome do CEASA.

NOTÍCIA 1 - Assembleia Legislativa faz homenagem ao expresidente da OCB/ES Esthério Sebastião Colnago
A reunião conjunta das comissões de Educação e de Cooperativismo da Assembleia Legislativa,
foi em homenagem ao ex-presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
(OCB-ES), Esthério Sebastião Colnago. Esta reunião foi definida pelos presidentes Dep. Pastor
Marcos Mansur, da Comissão do Cooperativismo e pelo presidente Dep. Rodrigo Coelho, da
Comissão de Educação em gesto de reconhecimento pelos serviços prestados ao povo capixaba
através do cooperativismo e pelos ensinamentos de uma vida pautada pela ética e voluntariado,
marcas fortes de vida do ex-presidente.
O momento foi marcado pela presença de familiares e representantes de cooperativas
capixabas. Todos destacaram a força de trabalho, a simplicidade e os avanços das cooperativas
durante a vida de Esthério, que morreu em 22 de julho deste ano, um vídeo produzido pela
equipe da OCB/ES contou toda a trajetória de vida e trabalho à frente da Organização que
presidiu por mais de 10 anos. Assista:

Em entrevista, Mansur afirmou que se hoje a ALES tem uma Comissão Permanente do
Cooperativismo, deve-se ao grande esforço que o Sr. Esthério teve junto à ele e aos Deputados,
que reconheceram a importância deste seguimento da economia no Estado do Espírito Santo.
“Esthério foi para nós um mana de conhecimento e sabedoria nesta área e muitos ensinamentos

de vida pela sua simplicidade e retidão. Prestar esta singela homenagem ao nosso grande
companheiro é pouco diante de tudo que ele fez para o cooperativismo brasileiro e
especialmente capixaba. Vamos eternizar o nome de Esthério procurando fazer cada vez mais
para o cooperativismo capixaba e cada vitória lembraremos deste grande cooperativista”,
concluiu.
Ainda durante a reunião, o Dep. disse que o Governo do Estado está enviando para ser apreciado
na Casa, um projeto de lei com mudança no nome da Ceasa, que passaria a se chamar “Ceasa
Esthério Sebastião Colnago”. “É o nosso reconhecimento de todo o trabalho dele em prol do
cooperativismo do Estado. Uma justa homenagem ao legado de auxílio e desenvolvimento a
todas as cooperativas capixabas. Vou solicitar aos colegas deputados que a gente possa votar
em regime de urgência a mudança no nome da Ceasa. É o mínimo que podemos fazer para este
grande capixaba”, finalizou Mansur.

NOTÍCIA 2 - Deputados Estaduais Da Vitória e Érick Musso se
juntam para beneficiar Cooperativa de Acioli
O Dep. Estadual Josias Da Vitória (PDT), líder do partido na Assembleia Legislativa e o presidente
da Assembleia, Dep. Erick Musso, entregaram no último dia 15 de agosto em Acioli – João Neiva,
um trator agrícola e uma pick-up Strada para a Cooperativa Agroindustrial Acioli, os
equipamentos fazem parte das emendas parlamentares dos deputados.
Para o deputado Da Vitória, a entrega de equipamentos oriundos das emendas parlamentares
é importante para que produtores possam ter benefícios no seu dia a dia.
A Prefeitura recebeu a emenda parlamentar e repassou os equipamentos à Cooperativa, o
Prefeito de João Neiva esteve presente na cerimônia de entrega e disse que estes equipamentos
vão contribuir com o desenvolvimento dos produtores rurais locais e consequentemente ajudar
o Município no aumento da produção.
A entrega dos equipamentos será realizada na sede da Cooperativa e terá a presença de várias
lideranças locais e estaduais.

NOTAS - Últimas notícias sobre os Projetos:
NOTA 1 - Nesta terça feira (22/08) a Comissão do Cooperativismo vai debater o projeto
de lei 212/2017 que obriga segurança armada nas Cooperativas capixabas
O projeto de lei 212/2017 de autoria do Deputado José Carlos Nunes está na Comissão de Justiça
para discussão do parecer do relator da matéria Deputada Raquel Lessa, o projeto dispõe sobre
contratação de vigilância armada nas agências bancárias e nas cooperativas de crédito do Estado

do Espírito Santo, no entendimento da OCB/ES esta proposta fere o princípio da livre iniciativa
e não observa o tratamento diferenciado que às Cooperativas tem garantidos por lei, portanto
é uma matéria que precisa ser discutida com o seguimento de forma que o texto possa atender
os anseios do parlamentar e não interfira na vida das Cooperativas. O convidado é o Dr. Haynner
Capettini do SICOOB.

NOTA 2 - OCB/ES consulta CRM/ES sobre projeto de Lei de interesse da classe médica
O Projeto de Lei 234/2017 trata da obrigatoriedade de registro no prontuário de atendimento
médico, indícios de violência contra a mulher, para fins de estatística e prevenção, todo o
profissional de atendimento médico que, identificando sinais de violência contra a mulher,
deverá efetuar o respectivo registro no prontuário de atendimento médico, sob pena de sanção
administrativa, os prontuários médicos com registro de violência contra a mulher deverão ser
encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública da respectiva localidade, este Projeto
encontrasse na Comissão de Justiça aguardando parecer de recurso do autor.

NOTA 3 - Projeto que cria banco de sementes é reeditado na Assembleia
O Projeto de Lei nº 250/2017 que dispõe sobre o Programa de Politica de Incentivo a Formação
de Bancos Comunitários de Sementes de Cultivares, Mudas e Raças Crioulas e dá outras
providências é reeditado pelo Deputado Nunes está em discussão em 3ª sessão do Plenário, no
dia 16/08 chegou a Diretoria das Comissões para elaboração de parecer e hoje (17/08) chegou
na Comissão de Justiça.

NOTA 4 - Projeto de lei que garante o mínimo de compra de merenda escolar do produtor
rural tenta ganhar folego na Casa
O autor do Projeto Lei 139/2017 é o líder do Governo Deputado Rodrigo Coelho tentar aprovar
seu recurso ao despacho denegatório da Mesa Diretora ao projeto que Institui a obrigatoriedade
de compra direta de no mínimo 30% de alimentos da agricultura familiar, preferencialmente
orgânicos, para a alimentação Escolar Pública da Rede de Ensino do Estado do Espirito Santo,
este projeto, se aprovado, pode fortalecer a agricultura familiar no Estado, este mesmo
percentual já é obrigatório por lei federal para as compras com recursos federais, o projeto se
encontra na Comissão de Justiça para discussão do Parecer sobre Recurso do Autor.

NOTA 5 - Empresas beneficiárias de incentivos fiscais ficam obrigadas a contratar pessoas
com mais de 50 anos
Se aprovado o PL 164/2017, de autoria deputado Freitas, relatado pelo deputado Marcelo
Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar no mínimo de 5% (cinco por cento) de

vagas das empresas que participam de Programas de benefícios ou Isenção Fiscal no Estado do
Espírito Santo, para pessoas com mais de 50 (cinquenta) anos de idade, este projeto não
especifica quais atividades podem ser obrigadas e portanto cria um ambiente confuso, sendo
que pode ter atividades que não poderia ser taxada pela lei, pelas especificidades do ramo, a
Comissão de Constituição e Justiça emitiu relatório pela inconstitucionalidade da matéria, o
Plenário irá votar nos próximos dias.

NOTA 6 -

Aprovado

Projeto

que

obriga

cadastramento

de

câmaras

de

videomonitoramento
O Projeto de Lei 300/2015 obriga os proprietários, possuidores ou responsáveis a qualquer título
de imóveis residenciais e comerciais, que se utilizem dos serviços de videomonitoramento
voltadas para logradouros públicos, ficam obrigados a realizar o cadastramento das câmeras de
suas câmeras, o cadastramento das câmeras se destinará única e exclusivamente à preservação
da segurança, à prevenção de furtos e roubos, atos de vandalismo, violência e outros que
ponham em risco a segurança da população, podendo, as imagens, ser solicitadas
exclusivamente pelas autoridades competentes.
Aprovado pelos Deputados no dia 11/08 segue para autógrafo do Governador do Estado,
estamos aguardando o veto do Governador e posterior manutenção doo veto pelos Deputados.

NOTA 7 - Projeto obriga a aplicação de vacina em domicílio
O Projeto de Lei 171/17 recebeu despacho denegatório da Mesa Diretora de autoria do
Deputado Padre Honório e relatoria do Deputado Dary Pagung EMENTA: Dispõe sobre a
obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a pessoas idosas ou com deficiências motoras
incapacitantes, está na pauta do Plenário para votação do recurso do autor contra o despacho
denegatório.

NOTA 8 -

Governador veta Projeto de Lei que trata de acompanhantes em hospitais

durante o parto e pós-parto
O Governador do Estado vetou e a maioria dos Deputados mantiveram o veto ao PL 15/2015
trata de fixação de aviso sobre o direito da gestante ter acompanhante durante o parto e pósparto imediato como trata o parágrafo 3º do artigo 19-J da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de
setembro de 1990, isto vale para todos os hospitais do Estado.
Dizeres:
"TODA PARTURIENTE TEM DIREITO A UM ACOMPANHANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE
TRABALHO DE PRÉ PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO".

Principais Projetos que estamos monitorando e propondo alterações:
Ramo Crédito:

Projeto

PROJETO DE LEI 300/2015

Tema

Cadastramento de câmaras de videomonitoramento

Autor

MARCOS BRUNO

Ementa

Obriga os usuários de serviços de videomonitoramento, a qualquer título,
a realizarem cadastramento de suas câmeras e dá outras providências.

Relator

Diversos

Início da Tramitação:

14/07/2015

Tramitação

Varias Comissões

Data

11/08/2017

Status

Aguardando posicionamento do Governador

Resultado

Aprovado pelo Plenário

Proposta OCB

Governador vetar a matéria

Encaminhamentos

Aguardar retorno do projeto com proposta de veto

Projeto

PROJETO DE LEI 212/2017

Tema

Vigilância armada

Autor

Deputado Nunes

Ementa

Dispõe sobre a contratação de vigilância armada nas agências bancárias
e nas cooperativas de crédito do Estado do Espírito Santo.

Relator
Início da Tramitação:

06/06/2017

Tramitação

Procuradoria Legislativa

Data

26/07/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Parecer pela inconstitucionalidade

Proposta OCB

Pela inconstitucionalidade da matéria

Encaminhamentos

Aguardando tramitar

Ramo Saúde:

Projeto

PROJETO DE LEI 171/2017

Tema

Vacinação em domicílio

Autor

PADRE HONÓRIO

Ementa

Dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a
pessoas idosas ou com deficiências motoras incapacitantes.

Relator

Dep. Gilsinho Lopes

Início da Tramitação:

04/05/2017

Tramitação

Comissão de Justiça

Data

15/08/2017

Status

Plenário

Resultado

Votação do recurso do autor contra o Despacho Denegatório da Mesa

Proposta OCB

Sem manifestação

Encaminhamentos

Projeto

PROJETO DE LEI 015/2015

Tema

Obrigatoriedade de fixação de aviso

Autor

DOUTOR RAFAEL FAVATTO

Ementa

Dispõe sobre o teor do aviso de que trata o artigo 19-J da Lei Federal
n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990

Relator

Relator - Dep. Sergio Majeski; Luzia Toledo

Início da Tramitação:

02/02/2015

Tramitação

Comissão de Justiça; Comissão de Cidadania

Data

16/08/2017

Status

Plenário

Resultado

Manutenção do veto total do Governador

Proposta OCB

Sem consideração

Encaminhamentos

Projeto

PROJETO DE LEI 016/2016

Tema

Cadastro de Médicos

Autor

Rafael Favato

Ementa

Dispõe sobre a criação do cadastro de médicos especialistas no estado
do espírito santo e dá outras providências.

Relator

Não designado

Início da Tramitação:

02/02/2016

Tramitação

Comissão de Justiça, Finanças

Data

19/06/2017

Status

Comissão de Finanças

Resultado

Discussão do parecer

Proposta OCB

Aguardando

Encaminhamentos

Acompanhar

Projeto

PROJETO DE LEI 202/2017

Tema

Odontologia

Autor

Amaro Neto

Ementa

Torna obrigatória a presença de cirurgião-dentista na qualidade de
responsável técnico das empresas que comercializam e/ou
industrializem produtos odontológicos no Estado do Espírito Santo e dá
outras providências.

Relator

Luzia Toledo

Início da Tramitação:

30/05/2017

Tramitação

Comissão de Justiça

Data

17/08/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Aguardando discursão do parecer

Proposta OCB

Aguardando resultado do parecer

Encaminhamentos

Acompanhar

Projeto

PROJETO DE LEI 228/2017

Tema

Venda de material e equipamento odontológico no Estado

Autor

Doutor Hércules

Ementa

Disciplina e restringe a venda de material e equipamento odontológico
no Estado

Relator

Não definido

Início da Tramitação:

20/06/2017

Tramitação

Procuradoria; Comissão de Justiça

Data

31/07/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Discussão do parecer

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

Nenhum

Projeto

PROJETO DE LEI 234/2017

Tema

Registro de Violência contra mulher

Autor

Hudson Leal

Ementa

Torna obrigatória o registro de violência contra a mulher no prontuário
de atendimento médico, na forma que especifica

Relator

Não definido

Início da Tramitação:

23/06/2017

Tramitação

Procuradoria; Secretaria da Mesa; Diretoria Legislativa

Data

24/07/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Elaborando parecer recurso do autor

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

Nenhum

Ramo Agropecuário:

Projeto

PROJETO DE LEI 250/2017

Tema

Bancos de Sementes

Autor

José Carlos Nunes

Ementa

Dispõe sobre o Programa de Politica de Incentivo a Formação de Bancos
Comunitários de Sementes de Cultivares, Mudas e Raças Crioulas e dá
outras providências.

Relator
Início da Tramitação:

04/07/2017

Tramitação

Comissões de Justiça

Data

17/08/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Aguardando parecer

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

Projeto

PROJETO DE LEI 139\2017

Tema

Merenda Escolar

Autor

Deputado Rodrigo Coelho

Ementa

Institui a obrigatoriedade de compra direta de no mínimo 30% de
alimentos da agricultura familiar.

Relator

Não designado

Início da Tramitação:

27\03\2017

Tramitação

Comissão de Constituição e Justiça

Data

02/08\2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Discussão do recurso do autor

Proposta OCB

Propor emenda.

Encaminhamentos

Aguardando tramitação

Ramo Transporte:

Projeto

PROJETO DE LEI 090/2017

Tema

Altera programa de incentivo tributário

Autor

Theodorico Ferraço

Ementa

Suprime o artigo 20 da Lei Estadual Nº 10.550, de 30 de junho de 2016,
que institui o Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do
Espírito Santo – INVEST – ES e dá outras providências.

Relator

Ainda sem designação

Início da Tramitação:

21/03/2017

Tramitação

Diretoria Legislativa da Procuradoria

Data

02/08/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Aguardando parecer

Proposta OCB

Em análise

Encaminhamentos

Aguardando tramitação

GERAL

Projeto

PROJETO DE LEI 137/2017

Tema

Palestra sobre violência domestica como obrigação

Autor

Deputado Eliana Dadalto

Ementa

Obriga as empresas de grande porte do Estado que possuem em seu
quadro 60% (sessenta por cento) ou mais de funcionários do sexo
masculino, a oferecer, anualmente, palestra sobre o tema violência
doméstica.

Relator
Início da Tramitação:

11/04/2017

Tramitação

Procuradoria Legislativa; Comissão de Justiça ; Plenário

Data

15/08

Status

Plenário

Resultado

Votação do parecer sobre recurso do autor

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

Nenhum

Projeto

PROJETO DE LEI 172/2017

Tema

Instituições Filantrópicas e sem fins lucrativos

Autor

Deputado Euclério Sampaio

Ementa

Exclui da incidência de ICMS sobre o fornecimento de água e energia
para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos no Estado do
Espírito Santo.

Relator
Início da Tramitação:

19/06/2017

Tramitação

Procuradoria Legislativa; Comissão de Justiça

Data

15/08/2017

Status

Plenário

Resultado

Votação do parecer pela inconstitucionalidade

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

Nenhum

Projeto

PROJETO DE LEI 229/2017

Tema

Instalação de Empresas

Autor

Deputado ELIANA DADALTO

Ementa

Institui normas para as empresas que se estabelecerem no Estado do
Espírito Santo quanto à contratação de mão de obra, e dá outras
providências.

Relator
Início da Tramitação:

20/06/2017

Tramitação

Procuradoria Legislativa;Procuradoria Geral

Data

14/08/2017

Status

Comissão de Justiça

Resultado

Discursão do parecer

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

Nenhum

Projeto

PROJETO DE LEI 164/2017

Tema

Obrigatoriedade para empresas com benefícios

Autor

Deputado Freitas

Ementa

Dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar no mínimo de 5% (cinco por
cento) de vagas das empresas que participam de Programas de
benefícios ou Isenção Fiscal no Estado do Espírito Santo, para pessoas
com mais de 50 (cinquenta) anos de idade, conforme especifica.

Relator
Início da Tramitação:

02/05/2017

Tramitação

Plenário; Comissão de Justiça

Data

15/08/2017

Status

Plenário

Resultado

Aguardando votação pela inconstitucionalidade

Proposta OCB

Acompanhar

Encaminhamentos

