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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 369/2019 

Autor (a): Deputado Estadual 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, e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 369/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Fabrício Gandini, que tem por finalidade 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, e dá outras providências, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN 
autorizada a 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.  
Parágrafo único Os benefícios serão concedidos em relação às tarifas 
relativas a 30 (trinta) dias seguintes ao da ocorrência da enchente ou do 
alagamento.  
 
Art. 2º A decisão que conceder a isenção ou redução prevista no artigo 1º 
desta lei implicará a restituição das importâncias recolhidas a título de tarifa 
de água e de esgoto, na forma regulamentar, podendo o aludido benefício ser 
objeto de compensação nas faturas posteriores.  
 
Art. 3º Para efeito de concessão dos benefícios de que trata esta lei, serão 
elaborados pelos setores técnicos da Companhia Espírito Santense de 
Saneamento - CESAN relatórios com a relação dos imóveis afetados pelas 
enchentes e alagamentos.  
§ 1º Fica a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN obrigada 
a disponibilizar meios necessários para o cadastro de famílias e comerciantes 
vítimas de enchentes para concessão de isenção ou redução de tarifas.  
§ 2º Consideram-se, para efeitos desta lei, imóveis atingidos por enchentes e 
alagamentos aqueles edificados que sofreram danos físicos ou nas 
instalações elétricas ou hidráulicas, ou com a destruição de móveis e 
eletrodomésticos, decorrentes da invasão irresistível das águas.  
§ 3º Os relatórios elaborados pela Companhia Espírito Santense de 
Saneamento – CESAN deverão ser adotados como fundamento para os 
despachos concessivos dos benefícios.  
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Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data da sua publicação oficial.  
 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que 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, e 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. 

A matéria foi protocolada no dia 21.05.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 22.05.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 27.05.2019. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 369/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 
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oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva 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.  

A CRFB/1988 concentrou na União a maioria das competências 

legislativas em matéria de águas, desde a referência genérica a águas (art. 22, IV), 

passando pela criação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos e a 

definição dos critérios para outorga do uso da água (art. 21, XIX), as diretrizes gerais 

para o saneamento básico (art. 21, XX), além da competência para explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água 

(art. 21, XII, alínea b). 

Compete à União estabelecer normas gerais e aos estados suplementá-

las, nos assuntos “proteção ambiental” e “controle da poluição dos recursos hídricos” 

(art. 24, VI).  

Os Estados legislam, de forma residual, sobre águas, principalmente 

sobre a gestão dos recursos hídricos (art. 25, § 1o). Ao instituírem regiões 

metropolitanas, caberá aos estados a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum, a exemplo do saneamento (art. 25, § 3o).  

No âmbito municipal, além da competência exclusiva para legislar sobre 

assuntos de interesse local (art. 30, I), compete a esses entes federativos a 

organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

dos serviços públicos de interesse local, dentre os quais inclui-se o saneamento (art. 

30, V) – incluindo aí o abastecimento de água –, bem como a promoção do 

adequado ordenamento do solo (art. 30, VIII), a exemplo da elaboração do Código 

de Obras. 

A Lei no 11.445/2007 (Lei do Saneamento) assim estabelece: 

Art. 8º-A. Os Municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços 
públicos de saneamento básico. 
§ 1º  O exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico pelos 
Municípios e pelo Distrito Federal fica restrito às suas respectivas áreas 
geográficas. 
§ 2º Na hipótese de interesse comum, o exercício da titularidade dos serviços 
de saneamento básico será realizado por meio:  
I - de colegiado interfederativo formado a partir da instituição de região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; ou 
II - de instrumentos de gestão associada, por meio de consórcios públicos ou 
de convênios de cooperação, nos termos estabelecidos no art. 241 da 
Constituição.(...) 
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Cabe mencionar interessante estudo realizado pelo Núcleo de Estudos e 

Pesquisas do Senado Federal3, verbis: 

“A Lei de Saneamento determine que o serviço seja obrigatoriamente 
regulado por entidade dotada de independência decisória, com autonomia 
administrativa, orçamentária e financeira (art. 21, I). Além disso, prevê a 
adoção de mecanismos tarifários de indução à eficiência, típicos do sistema 
de teto de preços (art. 38, § 2º). Na maioria dos casos, entretanto, a 
regulação não existe ou não é feita por entidade independente. As empresas 
prestadoras acabam por fixar suas próprias tarifas (...).” 

 
 

Ao tratar da matéria, a proposição em análise interfere na competência 

municipal para tratar de assunto de interesse local (art. 30, I da CF). 

Tratando-se de norma de índole urbanística, impõe-se estabelecer que a 

competência dos entes locais é ampla e decorre dos preceitos constitucionais que, 

inscritos na Constituição da República em atenção ao princípio federativo, outorgam 

aos Municípios atribuição para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, 

I); promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano 

(artigo 30, VIII), e, ainda, para executar a política de desenvolvimento urbano, com 

vistas a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo 

o bem-estar de seus habitantes (artigo 182). 

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as normas das 

entidades políticas diversas – União e Estado-membro – deverão, entretanto, ser 

gerais, em forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência 

municipal, que constitui exercício de sua autonomia constitucional” (ADIN 390-9/SP). 

Com efeito, a implantação e gestão dos serviços públicos que necessitam 

de redes de infraestrutura deve, necessariamente, estar em harmonia com o 

processo de planejamento da cidade, cuja competência é municipal, pois devem 

estar de acordo com as condições geológicas de cada solo, entre outros aspectos, o 

que implica, também, a segurança do munícipe. 

                                           
3
 CERQUEIRA, G. A. Et al. A Crise Hídrica e suas Consequências. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas 

/CONLEG/Senado, abril/2015 (Boletim Legislativo n
o
. 27, de 2015) 
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A proposição, consequentemente, se mostra inconstitucional por 

desarmonia com o princípio federativo que consagra a autonomia municipal (artigo 

18 da Constituição Federal) e confere aos municípios competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CRFB/1989). 

Segundo a Corte Constitucional, as obras e serviços para fornecimento de 

água potável seriam atribuições precípuas de tais entes, como medidas de interesse 

da saúde pública em geral e dos usuários em particular. 

O Supremo Tribunal Federal considera que interesse local se 

caracterizaria pela predominância (e não pela exclusividade) do interesse municipal 

em relação ao estadual: os Municípios seriam, dentre os entes federativos, aqueles 

mais próximos da população, cujas necessidades básicas conheceriam de perto, 

incumbindo-lhes, por essa razão, prestar os serviços públicos essenciais, com 

destaque para a distribuição de água potável. 

Sendo o tema, portanto, de interesse local, não poderão os Estados 

substituir-se aos Municípios que tenham contratado com companhias estaduais, 

para determinar a redução no valor das taxas cobradas. 

Sobre o tema, elucidativo o julgado do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO 
DE SANTA CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI 
ESTADUAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE 
CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL 
O ESTADO DETÉM O CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL 
QUE TAMBÉM ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO 
USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA 
ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-
MEMBRO. INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER 
CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. 
INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS 
CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - 
Os Estados-membros não podem interferir na esfera das 
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder 
concedente local e a empresa concessionária, ainda que esta 
esteja sob o controle acionário daquele. II - Impossibilidade de 
alteração, por lei estadual, das condições que se acham 
formalmente estipuladas em contrato de concessão de 
distribuição de água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo 
único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. 
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(ADI 2340, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 
10-05-2013)  (original sem destaque) 

 

"Concessão de serviços públicos. Invasão, pelo Estado-Membro, 
da esfera de competência da União e dos Municípios. (...) Os 
Estados-Membros – que não podem interferir na esfera das 
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder 
concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e 
as empresas concessionárias – também não dispõem de 
competência para modificar ou alterar as condições, que, 
previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no 
contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – 
CF, art. 21, XII, b) e pelo Município (fornecimento de água – CF, 
art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, 
notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a 
suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela 
prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob 
regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento 
de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio 
financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito 
administrativo." (ADI 2.337-MC, rel. min. Celso de Mello, julgamento 
em 20-2-2002, Plenário, DJ de 21-6-2002.) No mesmo sentido: ADI 
2.340, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 6-3-2013, 
Plenário, DJE de 10-5-2013. (original sem destaque) 

 

Portanto, conclui-se que o Projeto de Lei no. 369/2019 é formalmente 

inconstitucional, por usurpação de competência legislativa municipal.  

Noutro giro, além da inconstitucionalidade formal por incompetência 

legislativa, há, ainda, que se analisar se existe algum outro vício na fase de iniciativa 

(vício formal subjetivo). 

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 174. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

                                           
4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.5 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 616, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único7, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Somente os contratos públicos municipais podem tratar sobre a isenção 

ou redução das tarifas (salvo a hipótese da Região Metropolitana). 

A proposição parlamentar impõe disciplina obrigacional à concessionária 

de serviço público estadual, na medida em que trata de inseção ou redução de taxas 

e tarifas e prestação de serviço para os usuários/consumidores, implicando, 

necessariamente, em interferência indevida na esfera das relações jurídico-

contratuais já estabelecidas entre a concessionária e o Poder Público Estadual e/ou 

Municipal, o que resulta em ingerência do Poder Legislativo nos contratos firmados 

pelo Poder Executivo, gerando inclusive efeito financeiro para a relação jurídica já 

firmada com a concessionária. 

Nesse sentido é a jurisprudência do STF, verbis: 

                                           
5 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
7 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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“(...) Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na 
competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre 
direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não 
pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa 
contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, 
a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de 
serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de 
informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra 
sede específica na cláusula ‘direitos dos usuários’ prevista no art. 
175, parágrafo único, II, da Constituição. Ofende a denominada 
reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do 
princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), a proibição de 
cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos 
serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à 
incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando 
constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto 
de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de 
apreciação do chefe do Poder Executivo Distrital na condução da 
administração pública, no que se inclui a formulação da política 
pública remuneratória do serviço público.” (ADI 3.343, Rel. p/ o ac. 
Min. Luiz Fux, julgamento em 1º-9-2011, Plenário, DJE de 22-11-
2011.) 
 
 

Ainda que se considerasse que haveria competência legislativa estadual 

devido ao fato de o serviço in casu convergir para entidade da Administração Pública 

Indireta Estadual (Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN), a 

inconstitucionalidade persistiria de forma irreparável, haja vista que o projeto é de 

autoria de parlamentar estadual e a iniciativa legislativa para a matéria que 

regulamenta seria irrefutavelmente privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. 

Por fim, identifica-se ainda outro ponto. O art. 1º. da proposição determina 

que “Fica a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN autorizada a 

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” em determinadas condições – o que faz deste um projeto de lei 

autorizativo. 

Segundo FERNANDES
8
, a apresentação de projetos de lei autorizativos 

por parlamentares visa, em regra, contornar a inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa, fazendo com que seja aprovado comando legal que não obrigue, mas 

                                           
8 FERNANDES, Márcio da Silva. Inconstitucionalidade de Projetos de Lei Autorizativos. Estudo Câmara dos Deputados. 

Novembro, 2007. Disponível online em https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-

tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2007_16678.pdf. Consultado em 07.05.2019. 

Identificador: 330030003500380037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2007_16678.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2007_16678.pdf
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apenas autorize o Poder Executivo a praticar uma determinada ação. “Os projetos 

de lei autorizativos de iniciativa parlamentar são injurídicos, na medida em que não 

veiculam norma a ser cumprida por ou trem, mas mera faculdade (não só licita da 

por quem de direito) que pode ou não ser exercida por quem a recebe”. O projeto 

autorizativo nada acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter 

obrigatório para aquele a quem é dirigido . 

Enfim, são estes os aspectos que levam à inconstitucionalidade formal e 

material da propositura. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da 

proposição, nos termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei no. 369/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Fabrício 

Gandini, pelas razões supra detalhadas. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 06 de junho de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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