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sabedoria. Pela sua importância não é aquela 
pessoa que pode estar em Cachoeiro toda 
semana, todo mês, todo ano, mas ele leva 
Cachoeiro no seu coração, com certeza, como já 
deixou registrado em inúmeras entrevistas que 
fez ao longo de sua vida.  

Obrigado, presidente deputado 
Theodorico de Assis Ferraço! 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO – DEM) – Deputado, antes de passar a 
presidência para V. Ex.ª, gostaria de pedir para 
que, em homenagem ao Roberto Carlos e, 
principalmente, ao Doutor Hércules, que pegou 
Roberto Carlos no colo, a sessão terminasse 
com uma música em homenagem ao rei 
Roberto Carlos.  

Muito obrigado!  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Theodorico de Assis Ferraço! 

E agora, sendo o último orador na sessão 
de hoje, nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, às 15h, para 
a qual designo 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da sessão de hoje, 

exceto as matérias votadas. 
Antes de encerrar a sessão, deputado 

Theodorico de Assis Ferraço, estava aqui 
procurando, a seu pedido, uma musiquinha do 
Roberto Carlos para encerrar a sessão.  

Nada mais havendo a tratar, está 
encerrada a sessão com o aniversariante do dia 
dando uma palinha.  

Obrigado, deputado! Até amanhã na 
sessão.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, virtual,  
amanhã, dia 20 de abril, às 15h e 

cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão prévia dos Projetos de 
Lei n.os 626/2019 e 688/2019)  

 
  Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e cinquenta e oito minutos. 
 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
_______________________________________ 
 

SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 
2021. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia a todos; bom dia aos 
deputados que fazem parte da comissão – o 
deputado Danilo Bahiense já se encontra 
presente –; bom dia a todos os servidores da 
Assembleia que colaboram conosco nesta 
reunião e a todo o público que nos assiste 
através da TV Assembleia e demais redes sociais. 
 Conforme o art. 75 do Regimento Interno 
da Assembleia, Resolução n.º 2.700, de 15 de 
julho de 2009:  
 

Os trabalhos das comissões serão 
iniciados com a presença de, pelo 
menos, um terço de seus 
membros – o que ocorre no 
momento –, e as deliberações 
serão tomadas desde que 
presente a maioria dos Deputados 
(...) 

 
 O que também ocorre neste momento. 
 Então, desse modo, havendo quorum, eu 
declaro aberta a reunião da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte. 
 Passando para a ata, conforme o art. 75 
do Regimento Interno desta Casa, Resolução 
2.715, de 15 de julho de 2009, fica dispensada a 
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leitura da ata da última reunião, considerando 
que a mesma já está disponível para a leitura. 
 Em discussão a ata que foi publicada. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação a ata, conforme publicada. 
 Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –- 
(Sem partido) – Voto pela aprovação, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Danilo. 
Aprovada a ata por unanimidade. 
Passo agora para a leitura sumária do 

Expediente. Solicito ao secretário da comissão 
que proceda à leitura do mesmo. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

E-mail do Conselho Estadual de Defesa 
do Consumidor solicitando indicação de 
um representante (suplente) para 
compor o conselho (biênio 2019/2021). 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Vamos deliberar na Ordem do 
Dia sobre as indicações da comissão para o 
Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Denúncias das senhoras Suélica Ferreira 
Matias e Tatiana Ferreira Barbosa sobre 
vários golpes de serviços não prestados 
por fotógrafa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente. Vamos deliberar na Ordem do 
Dia. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Denúncia sobre ineficiência dos serviços 
de água, por parte da Cesan, 

apresentada pela Associação de 
Moradores do Bairro Rio Marinho, em 
Cariacica. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ciente. Vou pedir à assessoria da 
comissão para fazer os encaminhamentos junto 
à Cesan e à Associação de Moradores do Bairro 
Rio Marinho. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 

PL 37/2021, de autoria do deputado 
Alexandre Xambinho, que determina que todos 
os estabelecimentos comerciais do estado do 
Espirito Santo que forem flagrados vendendo 
produtos fora da validade forneçam 
gratuitamente igual produto aos consumidores, 
apensado ao PL 17/2019, de autoria do deputado 
Sergio Majeski, que dispõe sobre o direito de 
receber, gratuitamente, outro produto idêntico 
ou similar, à sua escolha, em igual quantidade, o 
consumidor que constatar a existência de 
produto exposto à venda com prazo de validade 
vencido. A ser relatado pelo deputado Delegado 
Danilo Baiense. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Neste momento, eu gostaria de 
encaminhar o projeto para que o deputado 
Delegado Danilo Bahiense possa relatar a 
proposição. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pois não, presidente. Bom dia, 
presidente; bom dia a todos os presentes; bom 
dia a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 
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Projeto 17/2019. Autor, deputado 
estadual Sergio Majeski. Ementa: dispõe sobre o 
direito de receber, gratuitamente, outro produto 
idêntico ou similar, à sua escolha, em igual 
quantidade, o consumidor que constatar a 
existência de produto exposto à venda com 
prazo de validade vencido. 

O presente Projeto de Lei 17/2019, de 
autoria do excelentíssimo senhor deputado 
Sergio Majeski, dispõe sobre... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo! 
 

O SR.  DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pois não! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – V. Ex.ª já vai relatar agora? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Já estou relatando. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, V. Ex.ª é mais rápido do que 
imediatamente. Deixe-me passar aqui para a 
Ordem do Dia e já passo a matéria para que V. 
Ex.ª possa relatar, ok? 

Então, pode relatar, deputado Danilo, o 
Projeto de Lei 37/2001, que teve o PL 17/2019 
também apensado ao mesmo, para que V. Ex.ª 
possa relatar a matéria.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Relatório: cuida o presente 
Projeto de Lei 17/2019, de autoria do 
excelentíssimo senhor deputado Sergio Majeski, 
que dispõe sobre o direito de receber, 
gratuitamente, outro produto idêntico ou 
similar, à sua escolha, em igual quantidade, o 
consumidor que constatar a existência de 
produto exposto à venda com prazo de validade 
vencido. 

O presente processo teve o seu regular 
trâmite, tendo sido recebido pela Procuradoria 
Legislativa, parecer conclusivo pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa o Projeto de Lei 17/2019, 
do deputado Sergio Majeski, desde que adotada 

a seguinte emenda: Emenda n.º 1 ao Projeto de 
Lei 17/2019.  

 
O art. 4.º do projeto de lei, de 
autoria do deputado Sergio 
Majeski, passa a ter a seguinte 
redação: art. 4.º Esta lei entra em 
vigor no prazo de quarenta e 
cinco dias após a data de sua 
publicação.  
 

Na Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, o deputado estadual 
Fabrício Gandini avocou o feito para relatar, 
tendo apresentado a emenda de tipo número 
dois do seguinte teor:  

 
(...) fica acrescido do art. 4º, com 
a seguinte redação, 
renumerando-se os demais 
artigos:  
 
“Art. 4º A inobservância do 
disposto nesta Lei constituirá 
prática infrativa à Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, e 
sujeitará o fornecedor às 
seguintes penalidades, que 
poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, inclusive de 
forma cautelar, antecedente ou 
incidente no processo 
administrativo, sem prejuízo das 
de natureza cível, penal e das 
definidas em normas específicas: 
 I - notificação;  
II - advertência;  
III - multa, no valor de 1000 (mil) 
Valores de Referência do Tesouro 
Estadual – VRTEs; 
IV - suspensão temporária de 
atividade;  
V - cassação de licença do 
estabelecimento ou de atividade; 
VI - interdição total ou parcial do 
estabelecimento.  
Parágrafo único. As penalidades 
previstas neste artigo serão 
aplicadas pelo Instituto Estadual 
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de Defesa do Consumidor – 
PROCON/ES ou pelo PROCON do 
Município em que o fornecedor 
for estabelecido, na forma da 
legislação vigente.” (NR) 
 

 Retornando o processo ao senhor 
procurador-geral da Assembleia, esse concluiu 
pela inconstitucionalidade da Emenda n.º 2, 
como de resto entende que o próprio PL padece 
de vício de inconstitucionalidade por invadir 
área de atuação afeta à União, qual seja, matéria 
de Direito Comercial, art. 22, inciso I da 
Constituição Federal de 1988. 
 Com retorno à Comissão de Justiça, 
Serviço Público e Redação, o seu relator chegou 
à seguinte conclusão:  
 

A Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, 
na forma do art. 41, inciso I, do 
Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, é pela 
constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei n.° 
17/2019, de autoria do deputado 
estadual Sergio Majeski, assim 
como em relação à Emenda 
Aditiva n.º 002/2019, de autoria 
do deputado Fabrício Gandini, 
renumerando os artigos do 
projeto, desde que adotadas as 
seguintes emendas nos termos da 
fundamentação constante do 
despacho.  
 
Emenda n.º 3, Projeto 17/2019: 
 
- o art. 5.º do Projeto de Lei n.º 
17/2019, de autoria do deputado 
Sergio Majeski, passa a ter a 
seguinte redação:  
 

art. 5.º - essa lei entra em 
vigor no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias 
após a data de sua 
publicação. 

 
Em 25 de fevereiro do corrente ano, 

conforme se vê às folhas cento e trinta e um, 
houve o apensamento ao presente processo do 
Projeto de Lei n.° 37/2021, de autoria do 
excelentíssimo senhor deputado estadual 
Alexandre Xambinho, nos termos do art. 178 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 
cujo teor é praticamente idêntico ao do ora em 
análise. Seguiu o feito para esta Comissão de 
Defesa do Consumidor e Contribuinte, sendo o 
ora signatário o relator.  
 Fundamentação: Em princípio é bom 
registrar que o PL n.º 37/2021, apensado ao 
presente PL na forma do art. 178, traz em seu 
bojo a mesma matéria de fundo, com pequenas 
diferenças ao que ora é apreciado neste 
processo, tratando ao final de substituição de 
produto com data vencida ao consumidor. 
Assim, a presente fundamentação é 
manifestação açambarca, ambos os casos, 
conforme se verá adiante.  Segundo consta 
nos autos, visa o presente PL permitir que o 
consumidor, antes de efetuar o pagamento no 
caixa do estabelecimento comercial onde se 
encontra ou ao constatar que o produto exposto 
à venda com prazo de validade vencido, tem 
direito de receber gratuitamente outro produto 
idêntico ou similar, dentro do prazo de validade, 
à sua escolha e em igualdade de quantidade. 

A finalidade é dar aos consumidores, de 
modo geral, o direito de troca do produto 
incompatível ao consumo, o que decorre da 
própria lei consumerista, sendo que tal situação 
já é uma prática adotada pelo setor 
supermercadista do estado do Espírito Santo, 
sob a forma de um acordo de cavalheiros. 
Inclusive consta na justificação do PL que nesse 
sentido, em 1.º de dezembro de 2016, o Procon 
Espírito Santo e a Associação Capixaba de 
Supermercados, Acaps, realizaram a campanha 
De Olho na Validade. 

Este termo aqui, presidente, eu não vou 
ler, porque é muito longo, mas assim diz o 
presente PL, determinado doravante junto aos 
consumidores do estado do Espírito Santo, que 
não levem para as suas residências produtos 
incompatíveis ao consumo, podendo à sua 
escolha substituir o produto com vício por 
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qualquer outro de igual valor. Temos, pois, que o 
presente PL é medida legal que se impõe em 
benefício dos consumidores capixabas, sendo 
certo que dada a grande discussão no tramitar 
do PL quanto a eventual inconstitucionalidade, 
perfigo no entendimento daqueles que 
endossam o presente PL quanto a sua 
constitucionalidade. Isso porque a Constituição 
Federal dá aos entes da Federação poderes para 
legislar concorrentemente no caso de matérias 
em que tratam das relações de consumo e 
responsabilização por danos ao consumidor, 
conforme se extrai no art. 34, inciso V, VIII e XII. 

 (Inaudível) destacar, ao nosso ver, que a 
matéria tratada nesse PL não se subsume aos 
campos do Direito Comercial ou Civil, pois trata 
a proposição de repor ao consumidor produtos 
postos à venda cujo prazo de validade está 
vencido, sendo este um vício do produto e 
expõe a risco todos os potenciais consumidores 
que adquirirem produtos dessa natureza. 
Portanto, no conceito de normas sobre 
proteção ao consumidor é a saúde pública. 

Há de se ver ainda que não há no 
presente PL qualquer usurpação da 
competência da União, pois aqui se legisla sobre 
normas gerais. Eis que   matéria em questão 
trata de uma parcela da legislação consumerista 
direcionada para segurança dos consumidores 
quanto à oferta e apresentação de produtos 
para venda. Nesse sentido, a União, ao editar 
normas gerais de matéria de consumo, abordou 
a competência concorrente da União, Estados e 
Distrito Federal para legislarem sobre o tema 
nas suas respectivas áreas de atuação – art. 55 
da Lei n.º 8.078/1990. 

Quanto à Emenda Aditiva n.º 02/2019, 
apresentada pelo excelentíssimo deputado 
Fabrício Gandini, a qual visa a estabelecer as 
penalidades aplicáveis aos fornecedores que 
incorrerem na infração prevista no referido PL, 
também entendo que não padece de vício de 
inconstitucionalidade, em que pesem as sanções 
por ele mencionadas já fazer parte do Código de 
Defesa do Consumidor, no seu art. 56, sendo 
mera redundância. 

Assim, na competência concorrente do 
Estado, uma vez que a norma geral, Código de 
Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de 

aplicação de sanções de natureza 
administrativa, nada impede a inclusão, no PL, 
de tais sanções, não havendo conflito entre a 
norma veiculada na referida emenda aditiva em 
relação à norma geral, editada pela União.     

Por fim, tendo em vista o teor do PL 37, 
apensado ao presente, entendo que se encontra 
prejudicada sua análise, a teor do disposto no 
art. 176, inciso II, do Regimento Interno, desta 
Casa de Leis, por tratar de questão totalmente 
açambarcada pelo texto da presente 
proposição.  

Conclui-se, assim, que o Projeto de Lei 
n.º 17/2019, de autoria do excelentíssimo 
deputado Sergio Majeski, é de boa técnica 
legislativa, não afronta a legislação em vigor e 
não padece de vício de inconstitucionalidade, 
devendo seguir seu regular trâmite com a 
devida aprovação.  

Pelas razões acima expostas, 
recomendamos aos nobres colegas pares desta 
Comissão a adoção do seguinte:  a Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, de 
acordo com o previsão do art. 44 e seus incisos 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 
é pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 17/2019, de autoria do deputado 
estadual Sergio Majeski, assim como em relação 
à Emenda Aditiva n.º 02/2019, de autoria do 
deputado Fabricio Gandini, bem como a 
Emenda  n.º 3, sugerida pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, prejudicado o PL  n.º 37/2021, 
apensado ao presente. 

É assim como voto, presidente.   
E coloco em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Danilo. Eu 
agradeço o relatório de V. Ex.ª. 

Eu que tenho que locar em discussão e 
votação. 

Eu gostaria de agradecer a V. Ex.ª, 
realmente um relatório bem embasado. Essa 
questão dos Estados através das Casas 
Legislativas Estaduais legislarem sobre o direito 
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do consumidor é algo que está pactuado, na 
questão jurídica e V. Ex.ª fez um debate, no 
mérito, importante, em que eu vou 
acompanhar, com certeza, o relatório de V. Ex.ª.  

Então, nós somos três na comissão. 
Desde já, essa é a discussão que eu faço. 

Em votação. 
V. Ex.ª é o relator.  Então, já vota 

favorável, eu também voto favorável ao 
relatório de V. Ex.ª. 

Então, aprovado.  
Devolvo à Secretaria para que possamos 

dar prosseguimento dentro da Assembleia nas 
outras comissões.  

Neste momento, vamos passar para a 
indicação de um suplente para compor o 
Conselho Estadual de Direito do Consumidor – 
Condecon, e aqui eu gostaria de sugerir o nome 
do deputado Delegado Danilo Bahiense. 

Em discussão. (Pausa)  
Em votação. 
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
V. Ex.ª aceita participar também do 

Condecon junto comigo?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Aceito, claro, presidente. 
Sempre estaremos junto nessas demandas aí, 
em favor do nosso estado.   

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Danilo.  

Então, aprovado o nome do deputado 
Danilo como suplente do Condecon. 
 Chegou até a esta comissão uma 
denúncia de uma fotógrafa, de supostos golpes 
de serviços prestados com fotografias, inclusive, 
com várias evidências de mais de trinta pessoas 
que passaram por esse suposto crime.  

Gostaria, neste momento, senhor 
deputado Danilo Bahiense, que a gente pudesse 
convidar a Delegacia de Defesa do Consumidor, 
a senhora Suélica Ferreira Matias e Tatiana 
Ferreira Barbosa, que são vítimas, para 
participar de uma reunião da Defesa do 
Consumidor, e também convocar a senhora 
Patrícia Vaccari dos Santos, que é supostamente 
a autora desse crime, para que a gente possa 
fazer uma reunião da Comissão de Defesa do 
Consumidor, para elucidar esses fatos. 

 Eu gostaria que a data fosse decidida 
pelos técnicos da comissão com os demais 
envolvidos, mas gostaria, desde já, de deixar 
aprovada essa convocação da autora e os 
convites às vítimas desses supostos golpes e, 
também, a participação, se possível, da 
Delegacia de Defesa do Consumidor. Gostaria de 
agradecer a presença, nessa reunião, do 
delegado Eduardo Passamani. 
 Em discussão. 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Danilo Bahiense sobre as 
proposições de convites e convocações aqui 
postas nesse momento? 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto favoravelmente, 
presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Nós vamos tratar de dois itens. Para 
a gente ser bastante sucinto, nesse primeiro 
item, nós temos aí um teto de uma hora de 
reunião. A gente gosta de reuniões bem rápidas 
e objetivas e, claro, resolvendo os problemas da 
sociedade. 
 Neste primeiro momento, eu gostaria, 
inclusive, de agradecer à Cesan. Delegado 
Danilo Bahiense, a gente que cobra muito tem 
que ser verdadeira quando as coisas são 
resolvidas e as demandas que têm chegado à 
Comissão de Defesa do Consumidor, muitas 
delas estão sendo prontamente atendidas pela 
Cesan.  

Inclusive, gostaria de citar o Solar de 
Anchieta. Estou vendo a doutora Giovanna, do 
Procon, que participou desse processo lá no 
início, processo, deputado Danilo Bahiense, de 
gente muito pobre, em casas, inclusive, de 
madeira, casas que nem de alvenaria são, 
precisando de extensão de rede de água, em 
Solar de Anchieta, em que as pessoas, com 
crianças em casa, não tinham água, para se ter 
uma ideia.  

Chegou uma informação de que a Cesan 
estaria cobrando de dois a três mil reais para 
fazer essas ligações, algo impossível, porque as 
pessoas não têm nem o que comer direito, 
como vão fazer para fazer ligação de água nesse 
sentido?  
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Essa representação chegou oficialmente 
à Comissão de Defesa do Consumidor e a Cesan 
resolveu. Eu, inclusive, fui pessoalmente ao local 
e vi lá a água jorrando. Por incrível que pareça, 
nós estamos em 2021, as pessoas emocionadas 
porque estava chegando água em casa. Então, 
esse é um ponto. 

Depois, também, quando a Kátia Côco, a 
quem gostaria de agradecer, da Arsp, for falar 
um pouco sobre tarifa social, mas eu acho que 
essas questões de extensão de rede precisariam 
também entrar, quando a pessoa for 
extremamente pobre ou estar na extrema 
pobreza. Não faz sentido. As pessoas não vão 
ter como pagar isso nunca. 
 Mas eu gostaria de agradecer à Cesan, 
que atendeu em Solar de Anchieta, na última 
sexta-feira, essa reclamação que chegou até a 
Comissão de Defesa do Consumidor. Na parte 
administrativa mesmo, a Cesan resolveu e eu 
gostaria de fazer esse registro aqui. 
 Nesse momento, nós vamos tratar de 
dois itens. Um item é do bairro São João Batista, 
também, questões com relação a problemas lá 
na região, que tem a ver com a Cesan também.  

Depois nós vamos tratar com a Kátia 
Côco, que é diretora de saneamento básico e 
infraestrutura da Arsp, que vai apresentar como 
andam os andamentos sobre tarifa social lá na 
Arsp. 
 No primeiro ponto, então, eu gostaria, 
neste momento, de passar a palavra ao 
presidente da Associação de Moradores do 
Bairro Dom João Batista, Vila Velha, senhor 
Mário Rogério, para que ele possa relatar o que 
está acontecendo lá na região, e, em seguida, a 
gente vai ouvir o Douglas Oliveira, da Cesan, 
porque os relatos que chegaram para mim, 
chegaram alguns vídeos também, problema de 
vazamento de esgoto, entre outros problemas 

Quem vai falar com mais propriedade é o 
senhor Mário Rogério, que eu gostaria, 
inclusive, neste momento, de estar passando a 
palavra. 

Mário, você está nos ouvindo bem? 
Consegue falar neste momento? (Pausa) 

Seu microfone não está aberto, Mário. 
Nós não estamos conseguindo ouvir. Abra o seu 
microfone para a gente ouvir. 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – E agora, deu certo? 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agora estou te ouvindo bem. Eu 
gostaria, neste momento, que você pudesse 
relatar de uma forma bem objetiva e prática os 
problemas, Mário, que estão acontecendo no 
bairro Dom João Batista. 

 
O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 

CLARA – Boa tarde a todos! (Inaudível) 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mário, tenta falar mais perto do seu 
microfone. Seu áudio está muito ruim. Nós não 
estamos conseguindo ouvir direito. (Pausa) 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – E agora, melhorou? 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agora, melhorou! Agora nós estamos te 
ouvindo bem! Continue assim. 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Ok! Bom dia a todos e a todas! Quero 
agradecer a oportunidade (Inaudível) e relatar 
que a nossa comunidade Dom João Batista está 
sofrendo, (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mário, deixa eu contribuir aqui. Tem 
algum outro aparelho de celular dentro da sua 
sala que também esteja ligado na reunião? 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Tem um aqui o do meu vice-
presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Pede para ele ir para outra sala, porque 
está dando eco e nós estamos ouvindo duas 
vezes. Pede para ele ir para outra sala, não ficar 
na mesma sala que você. 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Sim. E agora, está tranquilo? 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fala de novo, para ver se a gente vai te 
ouvir bem. 
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Está falhando! Liga o seu microfone. 
(Pausa) 

 
O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 

CLARA – E agora, melhorou? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Agora melhorou e está sem eco. Ok! 
Pode continuar! 

 
O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 

CLARA – Ok! Então tá bom! 
A gente quer relatar que a nossa 

comunidade há anos está sofrendo com a rede 
de esgoto entupida. A gente não sabe, quando 
chove, o que é água fluvial e o que é água do 
esgoto. A gente sofre há anos! E a maré 
também, quando sobe, mistura a água do 
esgoto com a própria água da maré. Quando 
chove, então, é aquele transtorno. E a gente 
gostaria muito de contar com a Cesan e com a 
Comissão de Defesa do Direito do Consumidor 
e, desde já, também, agradecer a oportunidade. 
E gostaríamos que fossem tomadas as 
providências cabíveis em conjunto. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronnciamento) 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mário, essas fotos que estão 
aparecendo aí são fotos da região, quando a 
maré sobe. É isso? E é esgoto? 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – - Isso, deputado! Recente, no final do 
mês agora. A gente sempre espera a maré do 
final do mês de março, a gente sempre espera a 
maré forte. E, dessa vez, ela não veio tão forte, 
não. Teve essa calamidade aí, esse caos aí, 
causando transtornos e prejuízo a todos os 
moradores. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok! Você gostaria de relatar mais algum 
ponto ou esse é o ponto principal? 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA –  Gostaríamos sim, deputado! A gente 
sofre aqui também a questão da Codesa. A 

gente observa que estão aterrando de lá para cá 
e os moradores que moram rente às ruas 
poligonais, na beira da maré, eles sentem isso 
também. E a gente tem que, em conjunto 
também com a Codesa, estar procurando a 
solução, porque é em outra parte do bairro. 
Então, nós temos dois problemas, um em 
relação à rede de esgoto e, em contrapartida, a 
própria manutenção, e a questão da Codesa, 
que está, eventualmente, aterrando de lá para 
cá, e não tem espaço para recuar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Essa intervenção da Codesa está 
atrapalhando a questão do esgoto, é isso? 

 

O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Contribui também, deputado. 

E Aproveitar a oportunidade e falar da 
questão da taxa social. Nós temos muitos 
moradores, inclusive com esta pandemia há 
mais de um ano, eventualmente a gente tem 
direito, e a Cesan com a parceria, poderia, junto 
à Defesa do Consumidor, poderia estar vendo 
isso junto conosco. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Depois a gente pode chamar a 
doutora Diovana. 

O Thiago está ouvindo também, da 
Defesa do Consumidor? 

Conforme for, a gente fazer uma reunião 
in loco, deputado Danilo, da Comissão de Defesa 
do Consumidor, para que a gente possa explicar 
para os moradores da região. É claro que agora 
a gente tem que tomar um pouco de cuidado 
com aglomeração, mas, em momento oportuno, 
vocês avaliam melhor o momento, aí a 
associação, junto com a assessoria da comissão 
e junto ao deputado Delegado Danilo Bahiense, 
a gente possa ir à comunidade e fazer essa 
explanação de como funciona as tarifas sociais 
de água e de energia. Já fizemos isso muito 
antes da pandemia, e acho importante fazer, 
porque muita gente realmente tem o direito e 
não sabe, principalmente da energia, porque o 
direito não é somente para quem tem o Bolsa 
Família, é mais amplo. 

Então, eu gostaria de agradecer a você, 
pela participação, Mário, e desde já gostaria... 
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O Douglas está nos ouvindo, o Douglas 
da Cesan? 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Sim, 

estou ouvindo sim, deputado. Bom dia! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Bom dia, Douglas. Eu gostaria de 
agradecer a presença. 

Você viu as imagens da comunidade 
Dom João Batista, lá em Vila Velha? 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Há um problema que eles já possuem 
de forma recorrente. 

Gostaria de agradecer à Cesan pelos 
problemas que já resolveu, mas a vida é 
soluções permanentes e diárias e temos um 
novo (Inaudível) Gostaria de pedir o empenho 
da Cesan na solução ou para minimizar... Sei que 
Vila Velha tem esse problema de estar abaixo do 
nível do mar, mas a gente precisa minimizar o 
sofrimento de Dom João Batista. E gostaria de 
solicitar à Cesan empenho na solução dessa 
comunidade. 

Deputado e Delegado Danilo Bahiense, 
gostaria de fazer algum relato antes sobre o 
posicionamento da Cesan ou após? 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Não, presidente, após. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, Douglas, você com a palavra. 

 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - 
Deputado, vou verificar aqui se consigo muito 
rapidamente compartilhar a tela aqui, que o 
tempo está curto, mas acho que seria 
importante. 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Vocês estão vendo a minha tela aí? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ouvindo bem. Estamos vendo e 
ouvindo. 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Aqui é 
um relatório prévio que solicitamos à Vila Velha 
Ambiental, a empresa que tem o contrato de 
PPP lá. Então, eles foram lá e estudaram a 
região. O rio, quando sobe a maré, ele adentra 
as ruas, ele chega aqui até pontos bem para 
dentro aqui. Então, fizemos um resgate, desde 
2015, algumas ruas inundadas e tudo mais. Está 
vendo aqui? Quando sobe a maré ele adentra 
aqui, aí acaba esta água da maré infiltrando 
para dentro da rede de esgoto. Vocês estão 
entendendo? Estão vendo aqui? É uma região 
realmente muito baixa. Essa aqui é a foto que o 
assessor Thiago, que nos procurou lá, mostrou. 
Então, isso mostra aqui que quando o rio sobe, 
essa água adentra as ruas. Então, qual é a 
questão que a Cesan pode estar atuando neste 
momento? 

Nós estamos aqui fazendo um 
compromisso com a comunidade, de ir lá e fazer 
uma limpeza preventiva em todas essas ruas 
que margeiam o rio. Pegar nessas ruas todas 
aqui. Vamos deixar a rede toda limpinha, para, 
quando tiver esse fenômeno da maré subir e 
adentrar água na rede de esgoto, ela esteja 
limpa e não venha a entupir, para a situação 
ficar em piores condições. 

É uma situação que é um desafio grande, 
tanto para a prefeitura quanto para a Cesan, 
porque é uma região onde teve uma ocupação, 
e é uma região muito baixa, que, além de estar 
ao nível do rio, ela está, basicamente, ao nível 
do mar também, está próxima ali. Então, essa 
questão, nós vamos estar combinando com o 
diretor da Vila Velha Ambiental, o Justino, para 
quem passo a palavra agora; muito 
rapidamente, Justino, por conta da questão do 
prazo. Então, vamos fazer isto aqui logo; vamos 
procurar possível entupimento de alguma rede 
da Cesan e vamos deixa-la limpinha para que, 
quando tiver esse fenômeno, se chegar a 
transbordar a água do rio misturada com o 
sistema de esgoto, venha a ter uma quantidade 
mínima de esgoto e afetar minimamente a 
comunidade. 

E estamos à disposição da comunidade, 
Mário, através do telefone 115. Qualquer 
questão que ocorrer lá - extravasou no PV de 
esgoto, que é aquela tampa de ferro fundida 
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redonda, que está lá escrito esgoto -, liga 
imediatamente para a Cesan, relata o que 
aconteceu, porque temos vinte e quatro horas 
no máximo para ir lá atender. Só que eu gostaria 
de afirmar aqui que o nosso prazo de 
atendimento tem sido em torno de doze horas, 
doze a treze horas. Então, registre no 115, 
indique o endereço direitinho, que vamos lá. 
Nós somos parceiros da comunidade. Nós 
vamos lá estar fazendo a quantidade de serviço 
necessária para deixar tudo resolvido na 
comunidade. 
 Passo a palavra rapidamente para o 
Justino, para verificar, Justino, a partir de que 
dia a gente consegue estar indo lá resolver, 
fazer essa limpeza preventiva para a 
comunidade. Ok? 
 

 O SR. JUSTINO BRUNELLI – Ok, Douglas. 
Obrigado. 
 Bom dia, deputado, Vandinho; bom dia, 
deputado Danilo e todos os presentes. Ser 
conciso aqui nas palavras por conta do tempo, 
né? 
 Realmente, o que a gente notou é que a 
rede de esgoto acaba sendo sobrecarregada por 
conta dessa variação da maré, né? Então, 
quando a maré sobe, o rio Aribiri adentra 
algumas ruas e preenche, vamos dizer assim, as 
redes de esgoto. Então, quando ocorre algum 
extravasamento de esgoto misturado com água 
do rio - que, na verdade, é uma água que 
acredito ser bem salobra porque a Baía de 
Vitória está bem próxima - é um problema difícil 
de resolver porque você vai sugar a água do rio 
pelo sistema de esgoto. 
 Então, muitas vezes, o caminhão não 
consegue ser a solução do problema porque, de 
fato, está adentrando ao sistema de esgoto e de 
drenagem todo esse volume excedente da água 
do rio que varia em função da maré. 
 Então, realmente, esse trabalho que o 
Douglas falou, de fazermos uma preventiva nas 
redes do bairro e deixar as redes mais, vamos 
dizer assim, liberadas possível, tirando toda a 
parte, eventualmente, de lixo e de areia que 
estiverem acumuladas nas tubulações, vai 
facilitar essa condução do esgoto pelas redes. 
Mas, de fato, pelo que a gente estudou, 
deputado, essa influência da maré, de fato, 

interfere muito no sistema de água de 
drenagem e de água de esgoto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Mas, Justino, sei que é complexo, e que 
esse trabalho de prevenção e de limpeza, 
realmente, é importante para minimizar o 
problema. Mas, existe algum projeto para 
solucionar, algum tipo de tecnologia que seja 
possível ser feita em uma situação crítica como 
esta de estar ali praticamente abaixo do nível 
tanto do mar, quanto do rio?  
 

O SR. JUSTINO BRUNELLI – Então, 
deputado, ali a solução é bem complexa porque, 
em tese, toda área alagável não poderia ser 
habitada, né? Logicamente que isso vai 
mudando com o tempo, né? O representante da 
associação falou de uma obra que está sendo 
feita. Enfim, isso tudo vai mudando ao longo do 
tempo, e essa influência de maré, essa 
influência de corrente vai mudando ao longo do 
tempo, né? 
 Então, a solução ali é uma coisa bem 
complexa porque envolve avaliação de maré; 
rio; a questão de drenagem, que tem a ver com 
a prefeitura; água de chuva... É uma coisa bem, 
bem complexa. Talvez, teria que envolver até 
mais órgãos para a gente poder estudar melhor 
cada situação, porque, de fato, mesmo 
colocando um sistema de esgoto perfeito ali, 
sempre que a maré subir, ela vai interferir e, de 
fato, vai encher as ruas, né, Douglas? É uma 
solução bem complexa, de fato. 
  

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, nesse momento, Douglas, a ideia 
seria a Cesan estar bem próxima da comunidade 
para tentar minimizar os danos quando a maré 
sobe. É isso? 
 

 O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – Isso. 
Isso aí. Nós vamos, deputado, deixar, através de 
seu assessor, o Tiago, o telefone da Simony, que 
trata de Assistência Social lá do Grupo Aegea. 
Qualquer dificuldade que a comunidade tiver lá, 
o líder comunitário, ou até o Mário Rogério aí, 
liga direto para ela, registra no 115, porque 
vamos estar lá mandando a equipe no local para 
estar minimizando isso tudo aí. 
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 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – (Inaudível). E como teve recentemente 
esse problema, a partir de quando vai começar 
essa limpeza das vias e essas intervenções?  
 
 O SR. JUSTINO BRUNELLI – Então, 
deputado, neste caso, o que vou fazer na 
sequência da reunião?  Já vou fazer contato com 
a Simony, para que ela faça contato com o líder, 
e a gente vai fazer de imediato, de repente 
amanhã ainda ou, no máximo, até quarta-feira 
ou quinta-feira, uma visita no local, junto com a 
liderança, e verificar exatamente quais são os 
pontos que têm mais problema. Porque, às 
vezes, no nosso sistema acusa determinadas 
regiões, mas ninguém conhece melhor o bairro 
que o líder. E depois de fazer essa visita com o 
líder, a gente vai tomar todos os cuidados em 
virtude da pandemia; a gente programa junto 
com ele esse trabalho preventivo.   
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Você tem o contato aí do Mário? É isso? 
O Tiago está mediando isso, Tiago? (Pausa)  
 
 O SR. TIAGO MARTINS - Ok, a gente 
alinha junto com a Simony e a Associação de 
Moradores. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, está bom. 
 

 O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Deputado...  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Oi? 

 
O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 

CLARA – A gente agradece, mais uma vez, essa 
parceria e, ao mesmo tempo, se coloca à 
disposição porque temos aqui informações, de 
repente a Vila Velha (Inaudível) não tem, mas a 
gente quer contribuir para a melhoria não só do 
bairro, mas da região, porque a gente recebe 
água fluvial dos bairros Aribiri, Cavalieri e 
Ataíde. Colocar à disposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Quem está falando? É o Mário? 

 O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Isso, deputado. 
 
 SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É porque a sua imagem sumiu. Mário, 
ok. Então, vamos estar acompanhando. Entre 
amanhã e depois a Vila Velha Ambiental vai 
fazer contato contigo para uma visita in loco, na 
comunidade, para que vocês possam criar uma 
força tarefa. Inclusive, claro, como você 
conhece bastante da comunidade, para que 
minimize esses problemas, ok? E qualquer 
coisa você nos acione. O Tiago que trabalha na 
Comissão de Defesa do Consumidor  vai estar 
mediando também essas relações da 
comunidade com a Vila Velha Ambiental, ok? 
 

 O SR. MÁRIO ROGÉRIO BONONO SANTA 
CLARA – Ok, deputado. A gente agradece. A 
gente vai manter contato com vocês. Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Está bom! Bom dia para vocês. Muito 
obrigado! Agradecer a presença do Douglas e do 
Justino. 

Vamos dar continuidade, agora, ouvindo 
Kátia Muniz Côco. 

Esse, deputado Danilo, é um debate 
extremamente importante. Está no período de 
revisão tarifária; a Arsp tem feito este debate. E 
um dos pontos que tenho dito e que a comissão 
tem falado - todos os membros desta Comissão, 
aonde vão neste estado – é com relação à tarifa 
social de água, quantidade de pessoas 
atendidas... Sou a favor de que os critérios 
sejam parecidos com os critérios da energia, que 
em nível nacional é debatido.  E aí, neste 
momento, gostaria de agradecer muito à Kátia 
por estar conosco aqui. E, neste momento, ela 
vai apresentar como está o andamento deste 
debate das tarifas sociais de água no Espírito 
Santo. 

Kátia, obrigado querida! Bom dia para 
você, e bom trabalho.  

A palavra está contigo. 
 

A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Obrigada, 
deputado Vandinho Leite. Vocês me escutam 
bem? Começou a falhar para mim na hora em 
que o deputado estava falando. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB – Estamos te ouvindo muito bem. 

 

A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Obrigada a 
todos. 

Gostaria de cumprimentar todos que nos 
assistem pela TV Assembleia; cumprimentar 
também o deputado Danilo Bahiense. Agradecer 
a oportunidade da Arsp estar aqui falando sobre 
as atividades que ela desenvolve na regulação 
de fiscalização de serviços e saneamento.  

E, hoje, a gente falar de um tema que é 
tão necessário, que é a tarifa social. Estamos 
passando um momento de grande instabilidade, 
não só nacional, mas em nível mundial. Já 
vínhamos passando por uma crise econômica e, 
de repente, no ano passado, fomos 
surpreendidos com uma pandemia mundial. Isso 
afetou, agravou ainda mais a crise econômica 
que todos estávamos vivendo. E aí, diante dessa 
crise econômica, a gente percebe que uma 
parcela da população tem a necessidade de ter 
um benefício no pagamento das suas tarifas de 
água e esgoto.  

A gente sabe que a tarifa de água e 
esgoto, o serviço principalmente de 
abastecimento de água é essencial para a 
população, ninguém vive sem água, e o que a 
gente quer é uma tarifa realmente que 
remunere esses serviços, mas de forma justa 
para a população. 

Então a agência vem trabalhando num 
sistema tarifário que prevê essa justiça tarifária 
e uma tarifa que beneficie aquele que, de fato, 
não está em condições de pagar a sua tarifa. Por 
isso que a gente está aprimorando ainda nossos 
procedimentos da tarifa social. 

Queria agradecer a oportunidade de a 
gente estar aqui hoje falando deste assunto. 

Eu vou tentar compartilhar a tela de uma 
apresentação que nós temos na agência 
reguladora. 
 

(É exibido o vídeo 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Vocês conseguem ver a minha 
apresentação? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Muito bem, tranquilo. Pode continuar. 

A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Essa 
apresentação que vou fazer vou compartilhar 
com meu colega de trabalho, Verival Pereira. 
Verival trabalha comigo aqui na agência, na 
assessoria de assuntos tarifários. A Odilea Tarsis 
está aqui também presente, a Odilea é minha 
assessora de assuntos tarifários na agência. E faz 
parte aqui da equipe da agência também, que 
está presente na reunião, a Jackeline Calmon, 
que é ouvidora. Ela coordena os assuntos da 
Ouvidoria da agência, e a Ouvidoria da agência 
tem por objetivo receber qualquer contribuição, 
qualquer reclamação até da comunidade, que 
tenha sobre os serviços de água e esgoto. 

A agência reguladora é um órgão de 
mediação. Ela tem por fim equilibrar a relação 
entre o usuário, o prestador de serviço, no caso 
a Cesan, e o titular dos serviços, que são os 
municípios. 

Então os municípios definem quem vai 
prestar os serviços de água e esgoto no seu 
município, no caso aqueles municípios que 
definiram pela Cesan, ou definiram pelo Saae. 
Esse município, se ele definir pela Cesan, ele faz 
um contrato com a Cesan, definindo aí quais são 
as regras para a prestação dos serviços. E a 
Cesan, a partir do momento que tem esse 
contrato, presta serviços de água e esgoto para 
a comunidade. Esse contrato é fiscalizado pela 
agência, assim como a qualidade dos serviços 
prestados são fiscalizados pela agência. 

Nós temos que os serviços de 
saneamento são regidos pela Lei Federal n.º 
11.445, que no ano passado foi atualizada pela 
Lei n.º 14.026. E uma das principais diretrizes da 
lei é que ela traz que os municípios têm que 
elaborar um Plano Municipal de Saneamento 
Básico, definindo quais são as metas de 
universalização do serviço, quando que deve 
chegar a água e esgoto na casa de cada um. 
Essas metas de universalização dos serviços, 
assim como as metas de qualidade previstas nos 
Planos Municipais de Saneamento, também são 
fiscalizadas pela agência. 

Seguindo essas diretrizes da Lei Federal 
n.º 11.445, quais são os objetivos da regulação? 
Estabelecer normas e padrões de qualidade, 
principalmente de qualidade. Então a agência 
cria resoluções estabelecendo normas para que 
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a Cesan siga. Normas, por exemplo, assim, prazo 
de ligação de água, prazo de ligação de esgoto, 
todas as formas de atendimento presencial, 
virtual, a agência estabelece essas normas. 

A agência também tem por fim garantir 
que essas normas e essas metas de 
universalização sejam atendidas, então a gente 
também desenvolve um trabalho de fiscalização 
dos serviços prestados pela Cesan. 

E a agência também ter por fim reprimir 
e prevenir o abuso do poder econômico, 
sabendo que o serviço de água e esgoto é um 
monopólio natural, e é a agência que define 
tarifas. Então a agência reguladora, somente ela 
tem o poder de estabelecer tarifas por esses 
serviços públicos de água e esgoto que são 
prestados pela Cesan. 

Seguindo essas diretrizes, a agência firma 
convênios com os municípios do estado. Então, 
a agência, hoje, não atua em todos os setenta e 
oito municípios do estado do Espírito Santo. A 
gente firma convênios individualmente com 
cada um dos municípios. Hoje nós temos 
quarenta e seis municípios conveniados pela 
agência. Então nosso poder de fiscalização e 
regulação é exclusivo para esses municípios que 
são conveniados. Todos esses municípios, hoje, 
têm serviços prestados pela Cesan, mas nós 
estamos à disposição dos municípios que têm 
serviços prestados pelo Saae para fazer algum 
convênio específico e regular também os 
serviços prestados pelo Saae.  

Então hoje a nossa atuação é nesses 
quarenta e seis municípios do estado, e como 
falei nas nossas regras tarifárias, a agência 
define tarifas e a gente tem, eu trouxe hoje, 
essas duas tabelas de tarifas para ilustrar as 
tarifas que a gente tem aplicadas a serviços de 
água e esgoto. Eu trouxe apenas essas duas para 
ilustrar porque nós temos ainda uma tabela de 
tarifa adicional, que é tarifa de disponibilidade 
do serviço de esgotamento sanitário, e aquela 
tarifa de esgoto também para quem só tem 
coleta e afastamento, e não tem o tratamento 
de esgoto. Mas vamos focar nessas duas tarifas 
aqui hoje porque elas vão servir para ilustrar a 
nossa tarifa social.  

Nós temos uma tarifa de água. A tarifa 
de água hoje é dividida em cinco categorias: a 

tarifa social, a tarifa residencial, a tarifa de 
comércios e serviços, a tarifa da indústria e a 
tarifa pública. E temos que as tarifas dessas 
categorias são divididas também em faixas de 
consumo, e notem que essas faixas de consumo 
têm valores progressivos. O que isso significa? 
Significa que a gente incluiu no sistema tarifário 
da agência um benefício ambiental, que 
identifica na tarifa um incentivo para a 
população para redução de consumo. E isso 
significa também que as tarifas para quem 
consome menos são menores, e as tarifas para 
quem consome mais são maiores. Então temos 
tarifas progressivas que incentivam a população 
a reduzir o consumo, e penalizam aqueles que 
têm o uso irracional da água, aqueles que 
consomem água de forma irracional.  

As tarifas, a relação entre a tarifa de 
água e de esgoto, para a tarifa social e 
residencial é de oitenta por cento, seguindo 
também uma diretriz da NBR, que traz como 
coeficiente de retorno esses oitenta por cento. E 
temos a tarifa social com benefício em relação à 
tarifa de água. Que benefício é esse que a tarifa 
social tem? Para aquele que consome até quinze 
metros cúbicos de água, a tarifa social tem um 
desconto de sessenta por cento; para aquele 
que consome de dezesseis a vinte metros 
cúbicos de água, esse desconto diminui para 
vinte por cento; e para aquele que consome 
acima de vinte metros cúbicos de água, aí já não 
tem, a gente considera que é um uso irracional 
da água, então ele já não tem desconto 
nenhum, ele paga a mesma tarifa que a 
categoria residencial. Por isso a gente fala que 
as tarifas sociais da agência têm um desconto de 
até sessenta por cento. Por quê? Esse desconto 
de sessenta por cento é dado para aqueles 
usuários que consomem até quinze metros 
cúbicos de água.    

Esse é o sistema tarifário hoje, que 
existe, mas vou ter a oportunidade de falar para 
vocês das mudanças, das melhorias que a gente 
está implementando para esse sistema tarifário.  

Temos aqui que a tarifa social de água e 
esgoto, estabelecida pela agência, foi 
determinada em 2011. Em 2016 ela passou por 
uma alteração e a gente está estudando aqui, 
ainda neste ano agora, de 2021, fazer uma nova 
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alteração na estrutura de tarifa social. Não só na 
estrutura de tarifa social, a gente está 
trabalhando e estudando na agência reguladora 
uma alteração em toda a estrutura de tarifas. 
Estamos em um processo de revisão tarifária 
das tarifas de água e esgoto, e isso vai resultar 
também no aprimoramento dessa estrutura de 
tarifas que hoje a gente tem.  

Como falei, temos sessenta por cento de 
desconto para quem consome até quinze 
metros cúbicos. Gente, isso é um benefício 
espetacular, porque quem está nessa faixa de 
consumo e está cadastrado na tarifa social só 
paga quarenta por cento da tarifa do residencial 
normal. A partir do momento que o consumo 
vai se acrescentando, esse desconto diminui, e 
acima de vinte metros cúbicos a gente não dá 
mais nenhum desconto. 

Quem hoje tem direito ao benefício da 
tarifa social?  Quem tem o Bolsa Família, o Bolsa 
Capixaba, o BPC e o Minha Casa, Minha Vida 
Faixa 1. Essas são as categorias hoje existentes, 
mas a gente está estudando também a 
ampliação dessas categorias, incluindo novos 
beneficiários na tarifa social, para que a gente 
possa dar um desconto para aqueles que 
realmente precisam. 

Eu trouxe também, para ilustrar para 
vocês, um desconto, como é feito o cálculo da 
tarifa de água, pegando aquela tabela de tarifas 
e aplicando. Trouxe aqui um exemplo para 
quem consome o mínimo, para quem consome 
dez metros cúbicos de água. A gente tem hoje 
que em torno de sessenta por cento dos clientes 
da Cesan são faturados no mínimo. Hoje quem 
consome o mínimo de dez metros cúbicos está 
pagando trinta e quatro e oitenta de água. De 
esgoto, vinte e sete e oitenta; lembrando que o 
esgoto só paga para quem está interligado na 
rede. Quem não está interligado na rede de 
esgoto, mas tem toda a infraestrutura 

disponível passando na calçada da sua casa e 
não está interligado, ele paga a tarifa de 
disponibilidade de esgoto, não paga esse 
valor. E quem não tem hoje rede nem 

estrutura de esgoto disponível nem 
interligado, ele não paga nada de esgoto. 
Então, para quem hoje paga água e esgoto e 
fatura em torno de dez metros cúbicos, ele 

está pagando sessenta e dois e sessenta de água 
e esgoto. 

Se a gente for diminuir pegando que o 
percentual médio de cada imóvel que tem em 
torno de quatro pessoas naquele imóvel, cada 
pessoa estaria pagando por dia, para ter água e 
esgoto, cinquenta e dois centavos. Então, a 
gente percebe com isso que é um valor que está 
dentro da capacidade de pagamento dos 
usuários. E aí, por imóvel, se a gente for dividir 
esse valor de sessenta e dois e sessenta por 
cada imóvel por dia, ele está pagando em torno 
de dois reais para ter água e esgoto no seu 
imóvel. 

E aí nesse primeiro quadro, ele traz quais 
são os valores da Tarifa Social. Como eu falei, 
para quem consome até quinze metros cúbicos, 
tem um desconto de sessenta por cento. Então, 
quem está na Tarifa Social paga treze e noventa 
de água; de esgoto onze e dez, para aqueles 
realmente que estão interligados no serviço de 
esgotamento sanitário. Então, o total da conta 
dele sai, para quem consome dez metros 
cúbicos, vinte e cinco reais. Dividindo isso 
também por quatro pessoas por imóvel por dia, 
por mês cada pessoa da Tarifa Social está 
pagando vinte e um centavos para ter água e 
esgoto em seu imóvel, o que corresponde 
também a oitenta três centavos por imóvel por 
dia.  

Então esses são os valores hoje 
praticados. Ah, mas minha conta está muito 
acima disso. Vamos rever também o consumo 
de água que cada pessoa está tendo em casa. 
Então, vamos incentivar a população para que 
tenha cada vez mais o uso racional de água. 

Quantos hoje beneficiários da Tarifa 
Social a gente tem no sistema da Cesan? Eu 
trouxe a evolução desses dados, porque nós 
tivemos um crescimento realmente significativo 
no último ano. Em 2019, a gente estava com 
dezenove mil cento e quarenta e três clientes, 
em dezembro, e em 2020 a gente fechou o ano 
com trinta e quatro mil oitocentas e setenta e 
duas pessoas cadastradas na Tarifa Social da 
Cesan. 

Tivemos um crescimento de quinze mil 
beneficiários no último ano. Isso foi graças a um 
trabalho desenvolvido pela própria Cesan. A 
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agência reguladora não está aqui somente para 
criticar, mas para apontar, também, pontos 
realmente positivos desenvolvidos pela 
concessionária. A concessionária realmente fez 
um cruzamento de cadastros no CadÚnico para 
buscar esses clientes que realmente estão 
naquela categoria de quem tem Bolsa Família, 
quem tem Bolsa Capixaba, quem tem BPC, para 
já automaticamente cadastrá-los na Tarifa Social 
e eles, a partir de então, receberem esse 
desconto na tarifa. Então, a Cesan fez esse 
trabalho e conseguiu, com isso, aumentar e 
chegar nos trinta e quatro mil oitocentos e 
setenta e dois. 

Mas a gente percebe também que isso 
por si só não é suficiente, por conta daqueles 
critérios que falei no início. Existe o percentual 
da população que está em situação de 
vulnerabilidade e precisa do desconto tarifário. 

Agora vou dividir um pouco com o 
Verival. O Verival vai falar um pouquinho do 
contexto nacional da Tarifa Social, porque para 
promover esse aprimoramento da tarifa, nós 
pesquisamos aquilo que outros estados estão 
desenvolvendo e estamos pesquisando também 
outros setores. Como o deputado Vandinho 
Leite falou, o objetivo é chegar a um critério 
semelhante ao do setor de energia elétrica. 
Então, nós estamos também estudando como é 
a Tarifa Social no setor de energia hoje, para 
verificar se é possível também aplicar os 
mesmos critérios estabelecidos no setor de 
energia no setor de saneamento hoje, prestado 
pela Cesan. O Verival vai falar um pouco dessa 
pesquisa que nós estamos fazendo no contexto 
nacional. 

 
O SR. VERIVAL RIOS PEREIRA – Bom dia 

a todos! É importante falar, quando a gente 
aborda o assunto da Tarifa Social, um pouco do 
contexto em que ela está inserida. Dentro do 
saneamento, é muito importante o trabalho que 
tem sido feito para universalizar, levar o esgoto 
tratado para todos os usuários. Nisso, o volume 
de investimentos que é previsto entre 2014 e 
2030 é trazido por um estudo da Associação 
Brasileira de Agências Reguladoras, a Abar, é um 
valor de trezentos e três bilhões de reais entre 
2014 e 2030.  

Ao mesmo tempo, nós tivemos, 
recentemente, um cenário de redução de 
investimentos da União. Ainda trazendo dados 
do estudo da Abar, os brasileiros mais afetados 
com esse teste, precisam ser atingidos por essa 
universalização, são aqueles que vivem nas 
áreas rurais e mais pobres. 

Conforme o estudo que foi publicado 
pela Cepal, em 2018, o acesso à água e 
esgotamento é dezoito por cento maior entre os 
vinte por cento mais ricos, em relação aos vinte 
por cento mais pobres. Então, a gente vê aí uma 
necessidade de levar mais o saneamento para as 
pessoas de renda menor. 

E aí, nesse contexto, vem a importância 
da Tarifa Social, porque ela garante que pessoas 
com renda menor tenham acesso a um serviço 
público com qualidade, através de uma tarifa 
diferenciada. Permite que exista a modicidade 
tarifária entre esses usuários, então, que esses 
investimentos cheguem até essas famílias. São 
investimentos de altíssimo valor e que vão 
incrementar as tarifas, tendem a pressionar as 
tarifas. E para isso, você tem uma tarifa social 
que vai permitir com que essas famílias possam 
pagar o valor dessas tarifas. 

E aí, com base no estudo da Abar, havia, 
no Brasil, em 2017, um potencial muito grande 
ainda, né? Esse estudo foi feito com as 
companhias estaduais, a nível Brasil. Esse dado 
não é um dado do estado do Espírito Santo. 
Oitenta e dois por cento das famílias de baixa 
renda ainda não eram beneficiados pela Tarifa 
Social, em 2017. 

Essa Tarifa Social tem uma importância 
muito grande no contexto de comprometimento 
de renda do usuário, do cidadão. A OMS fez um 
estudo em que ela entende que o limite de 
despesa no orçamento familiar, de uma família, 
com água, tem que ser, no máximo, três por 
cento da sua renda e, com esgoto, dois por 
cento da sua renda total.  

A gente observa, pelo levantamento que 
foi feito pela Abar, é que quem tem a Tarifa 
Social ficou abaixo desse limite, em dois e 
quatro por cento, não extrapolou esse limite. No 
caso do esgoto, passou um pouquinho, mas, 
ainda, dentro do entendimento regulatório, está 
em linha. Mas, com a Tarifa Social, observa-se 
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que existe uma redução grande desse 
comprometimento de renda com as pessoas 
pagando apenas um por cento da renda delas, 
com a Tarifa Social, para água, e 0,85 por cento 
para esgoto. Então, bem abaixo do limite da 
OMS, que mostra a importância dessa Tarifa 
Social. Uma vez que as pessoas não estão 
gastando recursos com água e esgoto, elas 
estão gastando com outras necessidades básicas 
que elas têm. A gente sabe a situação do Brasil 
como é preocupante. 

Nós fizemos um levantamento, a nível 
Brasil, um levantamento bem resumido, 
utilizando um estudo da Abar, no caso de 
saneamento, e pegando os dados da Aneel, no 
caso da energia elétrica, deputado Vandinho. 
No caso da Aneel, a Tarifa Social é custeada pela 
Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE.  A 
distribuidora é ressarcida pela redução de 
receita que ela tem em relação a esses usuários, 
que estão pagando uma tarifa menor. Esses 
beneficiários da Tarifa Social têm isenção dessa 
mesma CDE, e também na cobrança relativa ao 
programa de incentivo às fontes alternativas. 

No caso da energia elétrica, você tem um 
desconto até trinta quilowatts hora, de sessenta 
e cinco por cento. A partir de trinta quilowatts 
hora até cem quilowatts hora, você tem até 
quarenta por cento de desconto. Você tem 
quarenta por cento de desconto, nessa faixa. De 
cento e um a duzentos e vinte quilowatts hora, 
você tem dez por cento de desconto. A partir de 
duzentos e vinte e um quilowatts hora, você não 
tem desconto, para não incentivar o consumo 
desmedido. 

E aí tem um desconto especial para 
comunidades quilombolas e indígenas, onde o 
desconto vai de cem por cento até cinquenta 
quilowatts hora. A partir de cinquenta até cem 
quilowatts hora, entra nessa faixa dos quarenta 
por cento de desconto. E dos cento e um 
quilowatts hora para frente, é o mesmo 
desconto que é dado as demais, de Tarifa Social, 
que é de dez por cento. Também, com limite de 
até duzentos e vinte quilowatts hora para a 
concessão desse benefício. 

No caso da Tarifa Social da Aneel, os 
beneficiários são aqueles inscritos no CadÚnico, 
com renda familiar per capita menor ou igual 

até meio salário mínimo nacional e os idosos, 
com até sessenta e cinco anos ou mais, pessoas 
com deficiências que recebam o BPC, o 
Benefício de Prestação Continuada, da 
Assistência Social. Também existe um 
enquadramento para aquelas famílias com 
renda mensal de até três salários mínimos, que 
tenham no seu círculo familiar um portador de 
doença ou deficiência física, motora, auditiva, 
visual. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Verival. Ei, Verival, Vandinho. Esse slide 
que eu vejo que mostra as grandes diferenças 
entre tarifa social de água e tarifa social de 
energia, principalmente quando fala sobre 
renda por pessoa: igual ou menor a meio 
salário-mínimo nacional, ou seja, esse ponto 
aumenta e muito o leque de beneficiários, né? 

Eu sei que você ainda está falando do 
estudo e tem mais slides para a frente, mas 
como anda essa avaliação na ARSP sobre essa 
questão de utilizar os critérios de energia para 
água? 

 

O SR. VERIVAL RIOS PEREIRA - Então, a 
gente está... 

 

A SR.ª KATIA MUNIZ CÔCO -  É.. 
 

O SR. VERIVAL RIOS PEREIRA - Pode 
falar, Kátia. 

 
A SR.ª KATIA MUNIZ CÔCO -  Sim, acho 

até que vocês estão correndo contra o tempo, 
eu posso adiantar um pouco e passar para os 
próximos slides para vocês verem até quais são 
os objetos de estudo que a gente está utilizando 
na agência. E aí vou tomar a liberdade aqui para 
adiantar um pouco a apresentação. 

Então, assim, o que nós estamos 
estudando na agência é justamente a utilização 
dos mesmos critérios do setor de energia para o 
setor de saneamento. É claro que a gente está 
fazendo o mapeamento de quantos usuários 
entrariam, para a gente estimar também o 
impacto econômico-financeiro que vai ter do 
acréscimo desses benefícios.  

Mas estamos utilizando inserir na tarifa 
da Cesan a utilização do CadÚnico, com o limite 
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de renda de até meio salário-mínimo por 
pessoa, semelhante ao que existe hoje na Aneel. 
Estamos também utilizando essa faixa de três 
salários-mínimos também para quem tem 
portador de doença na sua família, famílias 
indígenas e quilombolas, como tem no setor de 
energia também, e aqueles também que nos 
imóveis que têm mais de uma pessoa também 
beneficiária com o benefício de ser baixa renda 
para ver se ele tem até um benefício a mais.  

E aí, fazendo essa pesquisa nacional, nós 
verificamos que na tarifa de Minas Gerais tem 
dois níveis de tarifa social: um nível que tem um 
desconto maior e um desconto intermediário. 
Com isso, a gente poderia incluir também 
aquela população que está numa situação de 
extrema pobreza, com limite de renda também 
de até cento e setenta e oito per capita. Então a 
gente também está estudando hoje de ter dois 
níveis tarifários sociais diferentes. 

E aí, a partir desses critérios, a gente está 
fazendo uma avaliação do nível de subsídios que 
serão feitos, do impacto econômico-financeiro 
que isso terá no sistema de arrecadação, no 
geral, porque esses descontos tarifários eles são 
subsidiados pela própria tarifa. Então é 
diferente do setor de energia, quando você tem 
o Governo Federal aportando recursos dentro 
do sistema tarifário de energia. Aqui no setor de 
saneamento é um pouco diferente, porque a 
própria tarifa, alguns beneficiários estão 
subsidiando esses descontos que estão dando. 
Quem são aqueles usuários? Aqueles que estão 
consumindo mais. 

Como eu expliquei no slide anterior, a 
tarifa é progressiva, então aquele que consome 
mais ele paga mais. Então esse que está 
pagando a mais está subsidiando esse desconto 
tarifário que está sendo dado aqui.  

E a gente está revendo também até o 
percentual de desconto que vai ser dado e qual 
o limite de consumo que esse desconto que vai 
ser dado. Como eu falei hoje, o nosso desconto 
ele é dado até vinte metros cúbicos, mas a 
gente estudando o perfil das famílias da tarifa 
social, a gente percebe que o perfil de consumo 
é diferente, que o perfil familiar é diferente. 
Geralmente são famílias com uma quantidade 
maior de pessoas dentro da casa. Então limitar o 

desconto para até vinte metros cúbicos é algo 
que a gente está revendo, porque o perfil de 
consumo dele é maior, pelo fato de ter  mais 
pessoas dentro de casa. Então a gente também 
está revendo esse limite de desconto até vinte 
metros cúbicos. 

Enfim, esse trabalho que nós estamos 
fazendo, eu acho que o Thiago me mandou uma 
mensagem pedindo para a gente já evoluir 
porque estava no nosso limite de tempo. Mas 
esse trabalho a gente prevê de ele ser 
concluído, deputado, até a segunda quinzena de 
maio, então em breve a gente pretende, em 
maio, na segunda quinzena de maio, abrir uma 
consulta pública divulgando todas as alterações 
na estrutura de tarifas, tá bom? Serão essas na 
tarifa social e outras alterações também na 
estrutura de tarifas, justamente com esse 
objetivo de proporcionar mais justiça tarifária. 
Ele é um trabalho técnico, que está sendo 
desenvolvido pela agência. E a gente prevê, em 
breve, estar trazendo boas notícias para a 
população do Espírito Santo. Tá bom? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Que bom. Obrigado, Kátia. 

Eu gostaria até, depois ouvir também o 
deputado Danilo Bahiense, gostaria, Kátia, 
primeiro agradecer a você, agradecer ao Verival. 
Acabei entrando no meio da fala dele aí. 
Desculpa, Verival. 

Mas, olha só, eu gostaria... 
 

O SR. VERIVAL RIOS PEREIRA – Não, sem 
problema. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – ...eu gostaria de fazer sugestões. 

A primeira sugestão é com relação ao 
que eu vi, in loco, neste final de semana, em 
Solar de Anchieta, Kátia. Eu acho que nessa 
questão da tarifa social, deveria ser incluído 
extensão de rede e religações. Por quê? Lá é um 
caso bem claro, eu não estou falando nem... É 
extrema pobreza mesmo, ou seja, são casas que 
nem alvenaria tem. E aí, se o serviço de 
extensão não for incluído – é claro que nesse 
caso lá, a gente fez uma interlocução e a Cesan 
fez a extensão da rede – mas, eu acho que criar 
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alguma forma de regular isso, porque tarifas, ou 
melhor, valores de dois mil, dois mil e 
quinhentos reais para fazer a extensão de uma 
rede, a população não vai conseguir nunca, essa 
população de mais baixa renda. Então, tanto em 
serviços de religação, como de extensão de 
rede, essa questão, para os mais pobres, no 
meu entender, não poderia ser cobrado.  

Eu entendo toda essa questão da 
discussão e acho que a discussão é essa mesmo, 
tem que ter um esforço para atender os mais 
pobres, eu sempre digo isso. Para a gente ter 
uma sociedade melhor, a gente precisa dar 
oportunidade às pessoas, para que a gente 
diminua a fome, para que a gente faça inclusão 
de fato, para que a gente diminua a violência. A 
gente tem que dar oportunidade às pessoas.  
Então, eu gostaria de fazer essa sugestão do 
serviço de extensão de rede e religação. E 
também, é claro, gostaria de passar a palavra 
para o deputado Danilo para perguntar se ele 
tem mais alguma sugestão.  

Mas, assim, as minhas sugestões são 
essas. Desde o início, já venho dialogando com a 
Arsp, é utilizar algo semelhante à tarifa de 
energia. Isso funciona bem na tarifa de energia, 
só não funciona melhor porque não é divulgado. 
E a Cesan faz um trabalho muito melhor, no 
meu entender, do que a EDP, está certo? Se 
tivesse divulgação seria melhor na energia. E 
essa questão da extensão e da religação 
também, como pontos que a gente gostaria de 
estar dando como sugestões.  

E gostaria de passar a palavra, devido à 
importância do tema, ao deputado e delegado 
Danilo Bahiense. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente Vandinho, concordo 
plenamente com a sugestão de V. Ex.ª porque, 
realmente, essas pessoas estão passando por 
muita dificuldade. As pessoas não têm nem o 
que comer. Eu tenho recebido aqui pedidos 
diários e a gente está ajudando na medida do 
possível.  

Este final de semana, estive em outras 
regiões, Terra Vermelha, e realmente a situação 
deles é de extrema pobreza. Não têm nem o 
que comer. Às vezes, um projeto, eu estive lá 

num projeto onde, se anunciar que vai haver 
alimentação, aparecem seiscentas crianças e 
aparecem jovens de treze, quatorze. 
Adolescentes de treze, quatorze, quinze anos. 
Seiscentas, às vezes, mais de seiscentas crianças 
só para comer de graça porque não têm 
alimentação nas suas residências. 

Eu sei que o nosso horário está já bem 
em cima, Vandinho, mas, com relação, por 
exemplo, ao Dom João Batista, nós conhecemos 
bem aquela região porque na minha infância eu 
andei muito ali em Vila Batista, entendeu? Eu 
era da Igreja Batista de Vila Batista, andei muito 
por aí. Tomava banho naquela maré ali entre 
Pedra dos Búzios e Ilha da Conceição, que era 
limpíssima. Mas, houve uma ocupação 
desordenada naquela região. Vila Batista, por 
exemplo, com Ilha das Flores, tinha um canal. 
Existia um canal no meio. Hoje está interligado. 

Aquela ocupação ali também de Dom 
João Batista, nós tivemos a oportunidade de 
trabalhar ali muitos anos atrás, ainda como 
delegado de polícia, e a gente sabe que a 
situação realmente é precária porque houve ali 
uma ocupação desordenada e tomou toda 
aquela área de manguezal, área que era 
invadida pelo rio. Era área do rio, nem era 
invadida, área do rio. Então, a situação, 
realmente, é precaríssima. 

Mas, eu só gostaria, presidente, de 
agradecer a colaboração do Douglas, ao Justino, 
à Kátia, ao Verival. A importância dessa parceria, 
dessa colaboração de vocês. A Cesan tem sido 
muito solícita em muitas demandas que eu 
passo para a Cesan. Agradecer a todos e retorno 
a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Delegado Danilo 
Bahiense. 

E aí, Kátia, sobre esses pontos, essas 
sugestões, queria aqui propor, claro que você já 
vai ter que fazer o estudo, mas que, em 
momento oportuno e posteriori, a gente volte 
com essas demandas aqui à comissão para ver 
como está evoluindo. Mas já fico muito 
satisfeito porque, desde a nossa primeira 
conversa, que foi uma conversa embrionária, 
percebo que vocês estão aí avançando no 
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debate, levantaram a legislação vigente, ou seja, 
estão fazendo os estudos necessários, 
principalmente para ver se vai ser possível essa 
questão de utilizar aí critérios parecidos com a 
da energia. 

Mas também gostaria muito que vocês 
estudassem a questão da extensão de rede e 
religação de água para famílias que estão na 
extrema pobreza. Gostaria de fazer essa 
sugestão aí a você. Falo você porque senão você 
vai brigar comigo. 
 

A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Obrigada! 
Obrigada pelo tratamento. É você mesmo! 

Realmente, deputado, tivemos uma 
conversa, tem pouco mais de um mês, e como 
relatei naquela conversa de um mês atrás, a 
agência está correndo contra o tempo, porque a 
gente quer implementar o mais rápido possível 
todas essas alterações na Tarifa Social. Não só 
na Tarifa Social, toda alteração de estrutura de 
tarifa, para proporcionar para o usuário uma 
tarifa cada vez mais justa.  

Nosso cronograma prevê a abertura de 
uma consulta pública agora, no final do mês de 
maio ou início do mês de junho. Então, a gente 
vai estar já implementando esse processo, até 
nossa previsão é no início de agosto. Então, a 
gente está correndo, realmente, contra o 
tempo. 

Vamos aceitar as suas sugestões de 
estudo para prever também uma isenção de 
pagamento para extensão de rede para aqueles 
que têm a Tarifa Social, assim como retirar o 
pagamento da religação. Hoje, quem não paga 
suas faturas e que tem um corte de água, 
quando religa, a ligação de água tem um valor, é 
um valor em torno de vinte e dois reais, mas 
mesmo que pequeno esse valor é significativo 
para quem paga a Tarifa Social. A gente 
percebe, realmente, que essa população às 
vezes não paga a conta em dia não porque não 
quer, é porque não tem condições. Então, 
estamos estudando a capacidade de pagamento 
desses usuários e vamos rever também a 
exclusão desses valores para quem tem a Tarifa 
Social. 

Aceito também o pedido de a gente 
reapresentar esse trabalho. Agora, não numa 

versão de estudo, mas numa versão concluída. 
Acho que, na segunda quinzena de maio, 
teremos resultados mais precisos aqui, com o 
volume de clientes que a gente vai poder 
beneficiar. Tá bom? Então, teremos grande 
satisfação de apresentar isso novamente aqui 
para vocês, tá bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Tá bom, Kátia. Obrigado por essa 
disponibilidade. Estamos à disposição para 
continuar o debate. Pedir à assessoria da 
comissão, então, para que, na segunda quinzena 
de maio, a gente marque novamente para 
apresentação dessa discussão ou desse estudo 
final da Arsp sobre Tarifa Social, o que vai ser 
muito importante. A doutora Giovanna, do 
Procon, está me ouvindo e sabe da importância 
disso, a gente que recebe pessoas no dia a dia 
que estão nessa faixa da extrema pobreza. O 
deputado Delegado Danilo Bahiense colocou 
claramente o que ele tem visto aí nas 
comunidades com relação à dificuldade, 
inclusive de alimentação. 

Acho que é isso. Acho que a gente 
precisa, enquanto poder público, fazer o 
máximo de esforço necessário para atender 
aqueles que mais precisam, e esse estudo, com 
certeza, vai estar indo nesse caminho, que eu 
fico, realmente, muito feliz, porque acho que é 
isso que a gente tem que realmente fazer, o 
esforço necessário. 

Mais alguma questão, deputado Danilo, 
ou posso passar para o encerramento? (Pausa) 

Então, gostaria, mais uma vez, de 
agradecer a presença de todos que participaram 
desta comissão, desta reunião da Comissão de 
Defesa do Consumidor, e, nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrados os trabalhos desta 
comissão e convido os senhores membros para 
a próxima reunião, que será ordinária, no dia 3 
de maio, às 11h, no formato ou local a ser 
informado de acordo com o que a pandemia nos 
impuser. 

Um abraço, bom dia, boa semana a 
todos. Que Deus nos abençoe. Tchau, gente, 
fiquem com Deus! 

 
(Está encerrada a reunião) 
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