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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 038.00038/2021-98
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00038/2021-98

  

 

Parecer à Indicação ao Execu�vo Municipal de
autoria da Vereadora Monica Leal Markusons
que, sugere a ins�tuição do Programa “Wi-Fi
Comunitário” nas praças, parques e pontos
turís�cos do Município de Porto Alegre.

  

Ao Sr. Presidente da CUTHAB, Vereador Cassiá Carpes,

De acordo com o Art.35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de
Porto Alegre (CMPA), encaminho à CUTHAB, para apreciação, o relatório sobre a Indicação ao Execu�vo
Municipal, em epígrafe, de autoria do Vereadora Monica Leal Markusons.

 

I. RELATÓRIO

A presente Indicação em análise sugere ao Execu�vo Municipal a ins�tuição do Programa
“Wi-Fi Comunitário” nas praças, parques e pontos turís�cos do Município de Porto Alegre.

Sob a análise desta comissão, o projeto de indicação que recebe o nome de “Wi-Fi
Comunitário”, visa proporcionar o acesso à internet em locais públicos, espaços verdes e pontos turís�cos
desta capital, trazendo para o interesse da comunidade porto-alegrense esse acesso que deverá alcançar
os mais diversos públicos e locais da cidade, inclusive os mais periféricos.

Essa Indicação ao Poder Execu�vo vem de encontro aos anseios das comunidades porto-
alegrenses, no tocante aos acessos de internet facilitada, proporcionando com mais limpidez a
aproximação com a informação digital.

É o sucinto relatório. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Na ó�ca deste relator, sob a análise da indicação, em epígrafe, verifica-se que a matéria é
de vital importância para o melhor desenvolvimento e conhecimento das informações digitais que
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permeiam, de forma significa�va, as barreiras da comunicação em nossa capital.

Analisando a Indicação idealizada pela nobre Vereadora Monica Leal Markusons, este
relator afirma com convicção que a mesma é meritória pois, visa permi�r o acesso igualitário à rede de
internet a todos os porto-alegrenses que, por meio desta ferramenta, buscam ampliar seus
conhecimentos muito além das barreiras da nossa Porto Alegre.

Em colaboração ao projeto de indicação da eminente proponente, faço uma consideração
importante: visando a parceria público-privada referida na presente indicação, em análise, verifico que
toda e qualquer instalação de equipamentos, junto às manutenções necessárias, sejam realizadas pelas
empresas parceiras que tenham qualificação técnica para desempenhar tal a�vidade atribuída e
contratada, ressalto também que, a viabilidade das instalações, seja de responsabilidade dos parceiros
públicos ou empresas conveniadas, tendo em vista que o extremo sul da cidade carece e merece essa
modernização e acesso à informação digital em suas praças e parques, objeto principal deste projeto de
indicação.

 

III. CONCLUSÃO

Desta forma, de encontro às menções referidas anteriormente e ao mérito da matéria,
este relator manifesta-se pela APROVAÇÃO da Indicação ao Execu�vo Municipal, apresentada pela nobre
Vereadora Monica Leal Markusons.

 

VEREADOR GILSON PADEIRO

RELATOR

SALA DAS SESSÕES, 15 DE JUNHO DE 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador, em 15/06/2021, às 16:06,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0244259 e o código CRC 596A551D.

Referência: Processo nº 038.00038/2021-98 SEI nº 0244259

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 040/21 – CUTHAB con�do no doc 0244259 (SEI nº 038.00038/2021-98 –
Proc. nº 0552/21 – IND nº 095/21), de autoria do vereador Gilson Padeiro, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de junho de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
22/06/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0246706 e o código CRC F375626F.

Referência: Processo nº 038.00038/2021-98 SEI nº 0246706
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