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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° --=.:J3"",--_r!T_/2019

Dispõe sobre a criação da frente parlamentar em
defesa do cooperativismo no estado Pará
FRENCOOPE/PA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ institui e sua mesa diretora

promulga a seguinte resolução:

Art. 1° Fica institu ída, em caráter supra partidário, a frente parlamentar em defesa
do cooperativismo no estado Pará FRENCOOPE/PA.

Art. 2° A Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo no Estado do Pará tem
como objetivos principais:

1- Promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará, em consonância
com os princípios do cooperativismo, que são: democracia, justiça social,
cidadania, ética, solidariedade, autonomia, preservação ambiental, qualidade
e produtividade, profissionalismo e credibilidade.

11- Apoiar e participar das ações cooperativas, promovendo a integração das
entidades que visam o desenvolvimento e o fortalecimento do cooperativismo
no Estado do Pará.

111- Aperfeiçoar e complementar a legislação que envolve matéria de interesse do
cooperativismo estadual, apoiando e organizando projetos que visem seu
desenvolvimento.

IV- Acompanhar e fiscalizar atos do Poder Executivo que dizem respeito ao
cooperativismo, sugerindo medidas que possibilitem seu melhor
desenvolvimento no Estado.

Art. 3° A Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo no Estado do Pará reger-
se-á por regimento próprio, aprovado por seus membros, sendo coordenada pelo
presidente e relator, indicados e eleitos pela maioria de seus membros.

Art. 4° As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas, realizadas com
periodicidade e locais estabelecidos pelos seus membros.

Art. 5° A Assembleia Legislativa do Estado do Pará disponibilizará os meios
adequados para o funcionamento da frente parlamentar e para a divulgação das
atividades desenvolvidas pela mesma.
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Art. 6° A Frente Parlamentar produzirá relatórios de suas atividades, com
sumários das conclusões das reuniões, audiências públicas, simpósios, seminários
e encontros, que serão publicados pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Art. 7° As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8° Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Cabanagem, Plenário Newton Miranda, 13 de fevereiro de 2019.

Professo ro
Depu ada Estadual
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JUSTIFICAÇÂO

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas Estaduais e

Senhores Deputados Estaduais.

A história do cooperativismo brasileiro, embora já pudesse ser observada
desde a colonização portuguesa, se inicia oficialmente em 1889 com a fundação da
Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto no estado de
Minas Gerais. Tratava-se de uma cooperativa de consumo que tinha por objetivo a
aquisição de produtos agrícolas' por partes dos cooperados. Após, as ideias
cooperativistas se expandiram pelos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São
Paulo e Rio Grande do Sul de forma autônoma, haja vista que o objetivo dessas
primeiras cooperativas era saciar as necessidades de seus próprios membros.

No dia 02 de dezembro de 1969 foi criada a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), sendo registrada em cartório no ano seguinte. Esta sociedade civil
sem fins lucrativos tinha por objetivo a representação e defesa dos interesses do
cooperativismo nacional.

O cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço próprio, definido por uma
nova forma de pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento social. Por sua
forma igualitária e social o cooperativismo é aceito por todos os governos e
reconhecido como fórmula democrática para a solução de problemas
socioeconômicos.

Sem dúvida alguma, o movimento cooperativista é, ao lada da microempresa,
um dos mais importantes para o país. É um sistema sólido e transparente que
funciona realmente em favor daquelas pessoas que praticam a solidariedade dentro
de uma estrutura econômica.

A criação da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo no Estado do
Pará - FRENCOOP/PA, tem como finalidade apoiar e incentivar as iniciativas que
visem à difusão do cooperativismo em todos os recantos do estado, resgatando,
reconhecendo e promovendo os princípios, virtudes, valores da solidariedade, da
confiança e da ajuda multa.

Assim sendo, não resta dúvida sobre a importância do Projeto de Resolução
para o exercício das atividades parlamentar e como instrumento de cidadania e
justiça social.


