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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 158.00052/2021-52

  

 

Ao Senhor Prefeito Municipal, sugiro que o 
DMAE (Departamento Municipal de Água e
Esgoto), deva  assumir o gerenciamento das
caixas D'água dos Loteamentos populares,
realizados em parceria com o DEMHAB (
Departamento Municipal de Habitação),sem
nem um ônus para as famílias.

  

À CUTHAB

 

I. RELATÓRIO

         Trata-se de indicação apresentada pelo vereador Giovane Luiz de Lima Junior, nos termos do artigo 96
do Regimento Interno da Casa, bem como do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, que tem por escopo
desonerar as populações que residem em loteamentos populares da responsabilidade de gerenciar as caixas
d’água desses espaços, incluso aí os custos financeiros decorrentes desta administração. Para tanto, sugere ao
Sr. Prefeito, que o DMAE assuma tais responsabilidades.

II. FUNDAMENTAÇÃO

          É sabido que o Estado brasileiro, em suas diferentes esferas e níveis, tem o dever constitucional de dar
acesso aos direitos fundamentais, mas mais do que isso, garantir a permanência do acesso a tais direitos, que
se plasmam na realidade por meio do acesso a determinados bens materiais e imateriais. Desnecessárias
maiores explicações sobre o quão vital/fundamental é o acesso a água de qualidade (filtrada ou tratada a
depender do caso) de todos os seres humanos, para as suas mais diversas atividades cotidianas, como
hidratar-se, higienizar a si, suas coisas e espaços de convívio. É ainda mais vital tal necessidade em tempos
pandêmicos, como os que vivemos atualmente. Ressaltamos ainda que água de qualidade acessível a
população impacta diretamente nos gastos do setor de saúde do município e deve ser garantida,



          Sabe-se também, que o processo de adaptação às novas residências e a nova realidade de moradia,
principalmente nos casos de remoção forçada como é o caso dos condomínios Bom Fim, Maristas e Porto
Novo, carece de atenção. As famílias que vieram de uma realidade distinta ao adentrarem as novas moradias
encontram sérias dificuldades em prover recursos para os inúmeros encargos financeiros que se seguem,
além disso a adaptação na tipologia “apartamento” e as obrigações condominiais. No exemplo do
condomínio Maristas, por exemplo, as custas com as bombas de água que abastecem os ramais de
alimentação somam hoje valores que ultrapassam o salário mínimo, e quando não cotizados pelos moradores,
que não tem capacidade de pagamento, são assumidos pelos síndicos, que acabam por acumular
responsabilidades. 

          Isso se agrava, nesse caso, pelo fato de as remoções forçadas serem executadas sempre às pressas, sem
respeitar os tempos de adaptação necessários e, ainda hoje sabe-se que tais famílias não tiveram acesso à
renda garantido, visto que, os comércios que antes eram provedores de seu sustento até hoje não foram
entregues, comprometendo sem precedentes a sustentabilidade econômicas das mesmas. Nos demais casos, a
situação não é diferente pois é de conhecimento público a grave crise financeira que vive o país e que os
setores populares são os mais atingidos. 

Além disso, sabemos também que a gestão de reservatórios de maior monta exige conhecimento técnico,
bem como maiores recursos (humanos e financeiros) para o seu regular funcionamento. 

III. CONCLUSÃO

           Por fim, e considerando os compromissos assumidos pelos gestores estatais insculpidos na
Constituição Federal de 1988, assim como pela Lei Orgânica do município de Porto Alegre e demais
legislações correlatas, que visam a promoção e materialização de direitos fundamentais, como o acesso a
água de qualidade a toda a população, nosso parecer é FAVORAVEL a indicação do nobre vereador, bem
como cumprimentamos à sua iniciativa visto que é uma demanda real da comunidade. 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
21/05/2021, às 11:09, 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 0236070 e o código CRC FA2B1A9E.

Referência: Processo nº 158.00052/2021-52 SEI nº 0236070

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 023/21 – CUTHAB con�do no doc 0236070 (SEI nº 158.00052/2021-52 –
Proc. nº 0461/21 – IND nº 076/21), de autoria do vereador Roberto Robaina, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de maio 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: NÃO VOTOU

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

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
26/05/2021, às 15:12, 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 0237617 e o código CRC E60DC009.

Referência: Processo nº 158.00052/2021-52 SEI nº 0237617

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

