
 

 

PROC. Nº   0473/21

IND     Nº     078/21

 

PARECER CUTHAB

 

 

Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB)

 

PROCESSO SEI Nº 210.002312021-16

 

 

 

Indica que seja estendida a distribuição de água da Estrada Barro Vermelho até o seu final, pelo DMAE.

 

 

Vem à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), para parecer, proposição do
vereador Jonas Reis referente à Indicação ao Execu�vo municipal para que “seja estendida a distribuição
de água da Estrada Barro Vermelho até o seu final, pelo DMAE, conforme o anexo 0232775. O ramal
existente chega apenas até o Nó Cadastral 012, conforme mostra o anexo 0232777, e precisa ser
estendido até o Morro São Pedro. Também constata-se que no ramal existente, a par�r do Nó Cadastral
014, a rede necessita de mais pressão, e atualmente mesmo moradores desse trecho preferem captar
água do Morro.”

 

A vereadora Karen Santos foi designada como relatora parecerista.

 

É sucinto relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela aprovação da Indicação aqui analisada!

A proposição atente ao interesse e a reivindicação an�ga da comunidade local, o que vai no sen�do de,
por um lado, garan�r o direito cons�tucional dos moradores de acesso à água, o que, por outro, é  um
dever do ente público o fornecimento universal desse bem essencial.



Ainda, tendo em vista a situação de calamidade pública atual, o fornecimento adequado de água é uma
medida vital de proteção em relação coronavírus, uma vez que água é fundamental para garan�r também
à proteção à saúde e a própria vida de forma mais saliente nesse contexto.

 

Pelo exposto, o parecer é pela aprovação da Indicação que sugere ao Execu�vo municipal que seja
estendida a distribuição de água da Estrada Barro Vermelho até o seu final, pelo DMAE.

 

 

Porto Alegre, 18 de maio de 2021.

 

 

 

VEREADORA KAREN SANTOS,

Relatora.

 

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 18/05/2021, às 14:21,
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 0235033 e o código CRC 41458C0F.

Referência: Processo nº 210.00231/2021-16 SEI nº 0235033

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


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 025/21 – CUTHAB con�do no doc 0235033 (SEI nº 210.00231/2021-16 –
Proc. nº 0473/21 – IND nº 078/21), de autoria da vereadora Karen Santos, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de maio de 2021, tendo ob�do 04 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: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: NÃO VOTOU

Vereador Roberto Robaina: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
25/05/2021, às 21:03, 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 0237354 e o código CRC 50D8BA8D.

Referência: Processo nº 210.00231/2021-16 SEI nº 0237354

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

