
 

 

 
INDICAÇÃO Nº_______ /2020 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII 

e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

CONCESSÃO DE UM VALE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA 

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA INSCRITO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL E 

FAMÍLIAS QUE GANHAM ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS NÃO 

INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO 

GOVERNO FEDERAL. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

senhor Governador do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado a 

quem competir, a CONCESSÃO DE UM VALE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE 

ENERGIA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA INSCRITO NO PROGRAMA 

TARIFA SOCIAL E FAMÍLIAS QUE GANHAM ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 

MENSAIS NÃO INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 

DO GOVERNO FEDERAL. 

 

Em tempos de calamidade e de dificuldades, toda a sociedade brasileira e os órgãos 

do Poder Público num modo geral estão unidos para tentar diminuir os impactos que 

o estado de calamidade provoca. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no dia 11 de março de 2020 que 

o Covid-19 é uma pandemia. A informação foi dada por Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, na conferência de imprensa diária sobre o novo 

coronavírus a partir de Genebra, na Suíça. 

No âmbito federal, o Governo vem impondo diversas medidas para controle da 

propagação e que possam evitar as inevitáveis calamidades na vida financeira do 

país e seus nacionais. 

 

Porém, cada cidadão, município ou estado, tem o dever de achar meios para 

promover o bem-estar social, garantir a saúde e a manutenção da vida e seus 

produtos e serviços essenciais. 

 

Como é de conhecimento popular, a energia elétrica é um serviço/produto 

indispensável para a vida moderna e manutenção do bem-estar familiar. Em tempos 

como o que vivemos agora, ela se torna muito mais importante ainda, haja vista que 

em quarentena domiciliar, ela é indispensável para manter alimentos refrigerados, 

arrefecimento do lar, manter meios de comunicação ligados para obter as 

informações necessárias, dentre outros. 

 

A maioria das famílias consideradas de baixa renda e beneficiárias do programa 

Tarifa Social, instituído pela Lei nº 10.438/02, nas regras estabelecidas na Lei 

12.212/10, assim como as famílias de trabalhadores que ganham até 02 (dois) 

salários mínimos mensais, são, sem dúvidas, as que mais sofrerão com o impacto 

que as cotas e tarifas públicas trarão no orçamento a partir de agora e nos próximos 

meses. Trata-se, pois, de valores insuportáveis para eles. 

 

E não é só isso. Muitos deles trabalham na informalidade e, em virtude da 

quarentena, terão sues serviços suspensos e ficarão sem qualquer tipo de ganho 

mensal para suportar os ônus das tarifas. 
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Como estamos diante de famílias necessitadas pobres e de que o Governo do 

Estado não tem gerência sobre as empresas operadoras e distribuidoras de energia 

elétrica, haja vista ser concessão federal (art. 21, XII, alínea “b” da C.F.), por isso a 

Indicação da concessão dos Vales. 

 

Não podemos e nem devemos esperar que o pior aconteça e colocar em situação de 

fragilidade financeira toda a população que será a parte mais afetada no final da 

pandemia, especialmente as famílias de baixa renda que não terão como arcar com 

as tarifas públicas e correr o risco de perda de um serviço essencial para 

manutenção da vida, da saúde e da dignidade humana. 

 

Desta maneira, conclamamos ao Excelentíssimo Senhor Governador de Estado para 

que priorize e efetive, em caráter de urgência, por meio de a Secretaria de Estado a 

quem competir, a CONCESSÃO DE UM VALE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE 

ENERGIA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA INSCRITO NO PROGRAMA 

TARIFA SOCIAL E FAMÍLIAS QUE GANHAM ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 

MENSAIS NÃO INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 

DO GOVERNO FEDERAL. 

  

Certo do apoio do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

nos empenhamos, agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, que 

nesta, fazemos, e renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 
Sala de Sessões, em 20 de março de 2020. 
 
 
 

TORINO MARQUES 
Deputado Estadual – PSL 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390031003500330038003A005000


		2020-03-20T13:26:06-0300




