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

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00249/2021-21
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 118.00249/2021-21

  

 

Ins�tui o Programa de Recuperação de Débitos
oriundos de contratos de natureza habitacional
de financiamento do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e de Recursos Próprios,
concessões e permissões com o Departamento
Municipal de Habitacional (DEMHAB), para
regularização de contratos, quitação de dívidas e
quitação de financiamento de imóvel com
desconto.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este Vereador, para Parecer, Projeto de Lei do Execu�vo, PLE 021/21, que ins�tui o
Programa de Recuperação de Débitos oriundos de contratos de natureza habitacional de financiamento
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de Recursos Próprios, concessões e permissões com o
Departamento Municipal de Habitacional (DEMHAB), para regularização de contratos, quitação de dívidas
e quitação de financiamento de imóvel com desconto.

2. O projeto teve a seguinte tramitação: em 18/08/2021, foi encaminhado O�cio 1811/GP,
contendo o projeto; apregoado em 23/08/2021 e encaminhado à Procuradoria para parecer prévio;
Procuradoria concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a sua tramitação; a liderança
do governo requereu a con�nuidade de sua tramitação;  cumpriu as duas sessões de pauta em 13 e
15/09/2021; foi encaminhado à CCJ em 16/09/2021; e fui designado relator.

3. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO
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4. O projeto busca recuperar devedores que firmaram contratos de habitação com o
município, mediante descontos proporcionais, de acordo com a tabela disposta no art. 5º. O projeto,
portanto, se reveste de interesse local, e a competência é também do poder execu�vo.

5. Na jus�fica�va do projeto, o governo municipal informa que há uma grave crise nos
programas habitacionais existentes, pois já se consolidou em torno de R$ 158 milhões em dívidas, que
dificilmente seriam quitadas naturalmente. A expecta�va do governo é que, com o programa, retorne
efe�vamente R$ 30 milhões ao DEMHAB. O projeto tem previsão de vigência de 3 anos, de modo que é
transitório.

6. A Procuradoria, contudo, apontou a necessidade de análise do impacto financeiro do
projeto, por obrigação do art. 113 da ADCT. Entendo que o Execu�vo possa incluir o impacto a qualquer
momento, até que o projeto seja votado em plenário. Não há óbice, portanto, para a sua tramitação.

III. CONCLUSÃO

7. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto.

 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 06/10/2021,
às 12:37, 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 0285512 e o código CRC A286A72E.

Referência: Processo nº 118.00249/2021-21 SEI nº 0285512

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 204/21 – CCJ con�do no doc 0285512 (SEI nº 118.00249/2021-21 – Proc. nº
0823/21 - PLE nº 021), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  19 de
outubro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
20/10/2021, às 10:08, 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 0291267 e o código CRC EE316AD9.

Referência: Processo nº 118.00249/2021-21 SEI nº 0291267

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

