
 

 

 
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 ISENÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TARIFA DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PELA CESAN NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

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

senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE 

50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E 

TRATAMENTO DE ESGOTO PELA CESAN NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

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. 

 

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 
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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 água 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 a vida, a limpeza de alimentos, assim 

como a limpeza das mãos e utensílios domésticos. 

 

Todas as famílias 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. 

 

O confinamento das pessoas, famílias, em suas casas, fazendo sua parte para 

reduzir a curva de contágio do vírus chinês, sem dúvidas é um fato supresa na vida 

das pessoas e aumenta significativamente o gasto. Certo é que não terão como 

arcar com as tarifas públicas e correm 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, a CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE 

50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E 
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TRATAMENTO DE ESGOTO PELA CESAN NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

  

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 02 de abril de 2020. 
 
 
 

TORINO MARQUES 
Deputado Estadual – PSL 
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