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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 

PROJETO DE LEI: 369/2019 

AUTOR: DEPUTADO FABRICIO GANDINI 

EMENTA: 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. 

I- RELATÓRIO 

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

cujo objetivo é 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.  

O autor traz em sua justificativa que o Poder Público não pode furtar-se da necessidade de 

tutelar seus cidadãos, sendo a assistência prestada em período posterior às enchentes e 

alagamentos de fundamental importância para reduzir transtornos e perdas causados pela 

força da natureza, fundamenta ainda que após as enchentes e alagamentos, o consumo de 

água em suas casas e comércios aumenta significativamente (fls. 04). 

A matéria foi protocolada no dia 21.05.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do 

dia 22.05.2019. 

Em momento posterior, o projeto foi encaminhado a Procuradoria Legislativa para análise e 

parecer, tendo esta manifestado pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de Lei 

n. 369/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Fabrício Gandini, por entender que a 

iniciativa é de competência do Chefe do Poder Executivo, infringindo o art. 61 da CF/1988 e 

art. 63 da CE/1989, conforme se verifica às fls. 17/26.  

Fundamenta ainda em seu parecer que “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 Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370036003000380032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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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.” (fls.24) 

Ato continuo, o processo foi encaminhado ao Procurador Geral, que acolheu integralmente 

os termos do parecer técnico exarado pela Sra. Procuradora designada (fls. 32).   

Seguindo o tramite regimental o projeto foi para apreciação da COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, que concluiu pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

Projeto de Lei n.º 0369/2019, sendo aprovada pelos demais membros (fls. 58/67). 

Após foi distribuído a esta Comissão de Saúde e Saneamento, para emissão de parecer, na 

forma do artigo 50 do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

II- PARECER DO RELATOR 

Análise em sede do relatório acima, nos da conta de que presente dos fatos articulados 

projeto já tramitou regimentalmente pela procuradoria desta Casa de Leis e Comissão de 

Constituição e Justiça, para tratar do aspecto constitucional, restando aqui analisar a 

questão sob o enfoque do seu mérito, nos termos do art. 50 do Regimento Interno.  

Conforme justificativa apresentada, a medida pretendida visa minimizar os prejuízos 

sofridos em decorrência das enchentes e propiciar ao cidadão maior oportunidade de 

recuperação. 

Sendo assim, a medida mostra-se visivelmente atenta aos aspectos da dignidade da 

pessoa humana e do retorno ao contribuinte (cidadão) dos serviços esperados, como bem 

justificado pelo autor do projeto.  

Nestes termos, somos favoráveis ao presente projeto quanto ao seu mérito, visto que trará 

evidente beneficio a população de nosso Estado.  

Pelas razões acima elencadas, recomendamos aos membros desta Comissão de Saúde e 

Saneamento o seguinte:  

 Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370036003000380032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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PARECER Nº ____/2020 

A COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO é pela APROVAÇÃO do PROJETO DE LEI Nº. 

369/2019, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Fabricio 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, e dá 

outras providências.  

Sala das Comissões, em ___/___/2020. 

 

____________________________PRESIDENTE 

_______________________________RELATOR 

_______________________________MEMBRO 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370036003000380032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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