
Câmara:lNTunicipal
dePorto '
Alegre

PROA. N' 2170/15
PLL N' 217/15

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECERN'02#/19 CEDECONDH

Determina que as escrituras públicas de
compra e venda de bens imóveis, a título
oneroso, informem, relativamente à pessoa
física ou à pessoa jurídica que intermediou
a venda, o valor que recebeu e demais
dados que especifica.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Márcio Bens Ely.

A Procuradoria da Casa, em Parecer Prévio (fl. 06), opinou que: "há
previsão legal para a atuação do legislador municipal no âmbito da matéria objeto
da proposição. Contudo, a proposição, por dispor sobre matéria obrigacional, vênia
concedida, incide em violação ao disposto na Constituição Federal, artigo 22, inciso
1, que atribui competência privativa à União legislar sobre direito civil''

Em seguida, a maioria presente dos membros da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) acompanharam o voto do Relator no Parecer n' 47/1 6
(fls. 8-11), concluindo pela ''existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Prometo''

Em face disso, o proponente ofereceu ''Contestação ao Parecer n'
5 1/16" (f]s. ]3-15), argumentando que: ''foi apresentado o presente prometo de lei
que vem sendo adotado em diversos estados do país [...]. Tais ]egis]ações demostram
que a iniciativa da matéria ocorre por outros entes da Federação que não só a União,
como, data vênia, expôs o eminente relator da CCJ, pois a exigência se dará
relativamente ao documento que fundamenta a transação imobiliária sem qualquer
tipo de ânus para que isso ocorra, visando tão somente a legalidade e regularidade
daqueles que realizam a operação e principalmente, a proteção das partes
envolvidas''

Com apreciação dessa Contestação, por duas vezes na CCJ, sendo
primeiramente rejeitado o Parecer n' 88/16 (fls. 1 6- 1 8). E, obtendo estore empatado,
no Parecer n' 90/18 (fls. 23-25).
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Ato contínuo, os integrantes da Comissão de Economia, Finanças,
Orçamento e do MERCOSUL (CEFOR), por unanimidade, votaram de acordo com
o voto do Relator, no Parecer n' 13 1/1 8 (fls. 27-28), concluindo pela "rÜeição do
Projeto''. No mesmo sentido, a maioria presente dos membros da Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB) seguiu o Parecer n' 134/1 8 (fls.
3 1 -32), manifestando-se pela ''rejeição do Prometo''

Na sequência, o presente Projeto foi encaminhado à CEDECONDH
para parecer, designando-se como Relator o vereador que este subscreve.

É o relatório, sucinto

Fundado nas motivações e argumentação expostas pelo proponente,
concluímos pela aprovação do presente Prometo de Lei.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em C)2 zo.L'3

/JCO


