
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 
 
 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

MENSAGEM Nº 057 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“REVOGA A LEI 8330 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015 E AFETA NOVAMENTE O 

IMÓVEL DA MATRICULA 37.021”, para apreciação dessa casa.   

 

A Câmara de Vereadores de São Leopoldo por 

iniciativa do Governo Municipal, através da Lei nº 8330, de 24 de setembro de 2015, autorizou a 

desafetação e alienação de um imóvel situado no Loteamento Saldanha, Bairro Feitoria, matrícula nº 

37022, destinado inicialmente para cobertura verde. 

A justificativa para desafetação e alienação do referido 

imóvel seria a utilização dos recursos provenientes da alienação, para ampliação e modernização do 

Hospital Centenário, bem como implantação de equipamentos urbanos em praças, parques e 

pavimentação de vias. 

Ocorre que passados 6 anos da aprovação da Lei, o 

imóvel não foi alienado, e ainda que o Hospital Centenário careça de recursos sua ampliação e 

modernização vem sendo realizada por outros meios como Protocolos estabelecidos em conjunto 

com a Unisinos por ocasião da implantação do curso de medicina. 

Portanto, diante do exposto e da manifestação do 

Ministério Público expressa através do ofício nº 00890.000.486/2021-0002, entendemos que a área 

em questão deva manter sua vocação inicial como área verde devendo a Lei 8330/2015 ser revogada.   

 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este Projeto de Lei. 

 

São Leopoldo, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

             ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

Ilma. Sra. 

Vereadora Ana Inês Affonso   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 
 
 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Revoga a Lei nº 8330, de 24 de 

setembro de 2015 e afeta novamente o imóvel da 

matricula nº 37.021. 

 

 

Art. 1º. Fica revogada a lei 8330 de 24 de setembro de 2015, que autorizou a desafetação  e a 

alienação do imóvel transcrito abaixo: 

 

"UMA ÁREA RESERVADA PARA COBERTURA VERDE, situada nesta cidade de São 

Leopoldo/RS, no Bairro Feitoria, no Loteamento Saldanha, com a área superficial de cento e trinta e 

dois metros quadrados, cinco decímetros quadrados e sessenta centímetros quadrados (132,056m²), 

na quadra B da planta respectiva, quarteirão formado pela Av. Feitoria e ruas "A", "B", e Gastão 

Georg, medindo dezesseis metros e quinhentos e quatro milímetros (16,504m) de frente, ao sul, na 

rua "A", lado par de numeração dos prédios, dezesseis metros e três milímetros (16,030m) a leste, na 

divisa com área reservada para edifício público, do Município de São Leopoldo; e, finalmente, vinte 

e dois metros e noventa e nove centímetros (22,99m) a noroeste, a dividir-se com o lote doze (12) e 

parte do lote onze (11), ambos de Rui Saldanha Silveira e Outra, distando esta última face ao correr 

da rua "A", vinte metros e vinte centímetros (20,20m) da esquina com a Avenida Feitoria, lado 

ímpar." Matrícula nº 37.021. 

 

Art. 2º. O imóvel transcrito no artigo 1º fica afetado como área verde. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ................................ 

 

 

 

 

 


