
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DEPUTADO ESTADUAL CARLOS VON 

 

   

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº _____ DE 2022 

 

 

Susta os efeitos da Resolução nº 55, de 28 

de junho de 2022 emanada da Autarquia 

Estadual, Agência de Regulação de 

Serviços Públicos do Estado do Espírito 

Santo, que autoriza o reajuste das tarifas 

dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário prestados pela 

Companhia Espírito Santense de 

Saneamento – Cesan, e promove alterações 

na descrição dos critérios para concessão da 

tarifa social. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Resolução ARSP nº 55, de 28 de junho de 2022 

emanada da Autarquia Estadual, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado 

do Espírito Santo, que autoriza o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário prestados pela Companhia Espírito Santense de 

Saneamento – Cesan, e promove alterações na descrição dos critérios para concessão da 

tarifa social. 

 

 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

 

Sala das sessões, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do DC 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DEPUTADO ESTADUAL CARLOS VON 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa suspender os efeitos do Resolução nº 55, de 28 de junho de 

2022 emanada da Autarquia Estadual, Agência de Regulação de Serviços Públicos do 

Estado do Espírito Santo, que autoriza o reajuste das tarifas dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Companhia Espírito 

Santense de Saneamento – Cesan, e promove alterações na descrição dos critérios para 

concessão da tarifa social 

 

Ora, no atual cenário econômico-social pelo qual o Espírito Santo perpassa, não há se 

olvidar a elevação generalizada dos custos para a manutenção básica da vida dos 

cidadãos espírito-santense, de modo que a autorização do referido reajuste tarifário não 

se mostra adequado à satisfação do princípio da supremacia do interesse público. 

 

Sendo, portanto, inquestionável a ilegalidade que remanesce sobre o objeto da 

Resolução supracitada, bem como do vício na finalidade perseguida no ato normativo 

secundário, não há alternativa outra a ser inferida, senão a da necessidade de sustar os 

efeitos da Resolução emanada de entidade vinculada à administração pública indireta do 

Poder Executivo Estadual, a fim de que os demais direitos garantidos no ordenamento 

jurídico pátrio sejam observados pelo poder público. 

 

Assim, ante a inegabilidade da constitucionalidade do escopo legiferante desta 

proposição, bem como a observância à juridicidade, legalidade, regimentalidade e boa-

técnica legislativa desta prematura norma jurídica e, não se olvidando a relevância 

temática apresentada através desta proposição legislativa, espera-se a aderência dos 

demais pares à finalidade do projeto de decreto legislativo, com posterior deliberação e 

aprovação de seus termos e dispositivos. 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do DC 
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