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COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

Proposição: Projeto de Lei nº 369/2019. 

Autor (a): Deputado Fabrício Gandini. 

Assunto: Autoriza a Companhia Espírito-santense de Saneamento - CESAN a 

conceder isenção ou redução das tarifas de água e de esgoto dos imóveis 

atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios do Estado. 

RELATÓRIO 

 Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de autorizar a Companhia Espírito-santense de 

Saneamento - CESAN a conceder isenção ou redução das tarifas de água e de 

esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios do 

Estado. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

21.05.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 27.05.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após serem juntados informações preliminares sobre matérias 

correlatas, estudo de técnica legislativa e manifestação da Procuradoria da 

Assembleia Legislativa, a matéria foi incluída em pauta, em discussão especial, 

durante três sessões ordinárias consecutivas para apreciação preliminar e 

recebimento de emendas. 

Seguindo sua tramitação regimental, a proposição recebeu parecer 

da Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, bem como 

da Douta Comissão de Saúde e Saneamento pela aprovação. 
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Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta Comissão para exame 

de mérito e parecer, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo artigo 

47 do Regimento Interno. 

É o relatório.  

PARECER DO RELATOR 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de autoriza a Companhia Espírito-santense de 

Saneamento - CESAN a conceder isenção ou redução das tarifas de água e de 

esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios do 

Estado. 

Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Douta Comissão se cinge a análise de mérito, sob a ótica de “obras 

públicas e de saneamento” e de “serviços públicos explorados por regime de 

permissão, concessão ou autorização”, em conformidade com o artigo 47, 

incisos II e III, do Regimento Interno1, estando prejudicada qualquer análise 

sob o ponto de vista diverso, que compete, regimentalmente, as demais 

comissões permanentes. 

Assim, do ponto de vista retro assinalado, verifica-se que a proposição 

se afigura como de interesse público, tendo em vista o seu alcance social, de 

acordo com a justificativa apresentada por seu Autor, vazada nos seguintes 

termos:  

 
1Art. 47. À Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e 
de Logística compete opinar sobre: I - políticas de desenvolvimento do sistema viário, do setor de 
transportes de passageiros, de trânsito, de mobilidade urbana, de armazenamento e de escoamento de 
cargas e de logística em seus diversos modais; II - obras públicas e de saneamento; III - serviços 
públicos explorados por regime de permissão, concessão ou autorização; IV - atuação das agências 
estaduais de regulação de serviços públicos; V - políticas, programas, projetos e investimentos voltados 
para o desenvolvimento urbano e regional; VI - planos, programas e projetos estaduais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento; VII - registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos 
de pesquisa e de exploração de recursos minerais; VIII - habitação e ocupação do solo urbano; IX - 
planos, programas e projetos de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, fluvial e 
costeira de integração regional e interestadual; X - parcerias público-privadas; XI - outros assuntos 
correlatos.  
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JUSTIFICATIVA 

“Referida proposição objetiva conceder isenção ou redução das tarifas 

de água e de esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e 

alagamentos causados pelas chuvas que ocorrerem nos municípios, 

desde que decretado estado de emergência ou calamidade pública 

pelo Chefe do Poder Executivo correspondente. Não são poucas as 

enchentes, alagamentos e desmoronamentos havidos em diversos 

municípios do Espírito Santo, conforme amplamente repercutido pela 

grande mídia. Assim, não pode o Poder Público furtar-se da 

necessidade de tutelar seus cidadãos, eis que a assistência prestada 

em período posterior às enchentes e alagamentos é de fundamental 

importância para minimizar os transtornos e perdas causados pela 

força da natureza. É público e notório que, em período posterior a 

ocorrência de enchentes e alagamentos, as famílias e comerciantes 

aumentam substancialmente o consumo de água em suas casas e 

comércios, respectivamente, justamente para tentar reparar ou 

minimizar os prejuízos sofridos. O aumento substancial na utilização 

da água durante este período também se mostra de grande 

relevância social, eis que objetiva tutelar a saúde pública como bem 

mais precioso a ser garantido pelo Estado. Sendo assim, o cidadão 

não pode ser duplamente penalizado com a ocorrência de fenômenos 

desta natureza, que ocorrem pela ineficiência do poder público na 

adoção de políticas públicas preventivas, e também pela necessidade 

de se aumentar substancialmente o consumo de água para reparar 

ou minimizar os prejuízos sofridos com as chuvas. Por todo o 

exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de 

Lei, contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares.” 

De fato, a autorização para a Companhia Espírito-santense de 

Saneamento - CESAN conceder isenção ou redução das tarifas de água e de 

esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios, 

consubstancia-se inegavelmente de interesse público, sob a ótica regimental 

desta Douta Comissão, tendo em vista que minimiza o sofrimento dos atingidos 

pelas referidas intempéries, ao tempo que também visa tutelar a saúde pública 

como bem mais precioso a ser garantido pelo Estado, nos termos detalhados na 

justificativa autoral da matéria. 
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Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão 

a aprovação da matéria, com a sugestão de adoção do seguinte: 

PARECER Nº                  /2022 

A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA é pela 

APROVAÇÃO do PROJETO DE LEI Nº 369/2019, de autoria do Deputado 

Fabrício Gandini, que autoriza a Companhia Espírito-santense de Saneamento - 

CESAN a conceder isenção ou redução das tarifas de água e de esgoto dos 

imóveis atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios do Estado. 

Sala das Comissões, em         de                     de 2022. 

_______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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