
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 155 

REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL  

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR E DOAR UM 

TERRENO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO RIO GRANDE DO 

SUL”, para apreciação dessa casa.      

Trata-se de pedido da Ordem dos Advogados do Brasil 

- Subseção São Leopoldo, de doação de imóvel de domínio do Município de São Leopoldo de 

matrícula 39047 do Registro de Imóveis de São Leopoldo, para a construção de sua sede. No pedido, 

argumenta que a entidade presta relevantes serviços à comunidade, visando preservar e enaltecer a 

cidadania, principalmente no atendimento à comunidade, que entre 2016 primeiro semestre de 2019 

foram de 720 atendimentos, do Projeto “OAB Vai à Escola” que leva palestras aos estudantes da 

rede municipal, palestras, seminários e audiências abertas ao público. 

A OAB faz parte de diversos conselhos municipais tais 

como Conselho Municipal de Habitação (Lei 6219/2007), Conselho Municipal de Direitos da 

Mulher -COMDIM (Lei 5067/2002), Conselho Municipal de Entorpecentes (Lei 3786/1992), 

Conselho Municipal da Saúde (Lei 7747/2012), Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida e das Pessoas com Altas Habilidades/Superdotação - 

COMUDEPE (Lei 9051/2019), Fundação Hospital Centenário (Lei 8407 “A”/2016), COMUDE ( 

Lei 5400/2004), Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA (Lei 9055/2019),  Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso – CMDDI (lei 5634/2005) e Conselho da Comunidade e 

Conselho Popular de Segurança Urbana – CONSEGUR (Lei 9085/2019). 

A atual sede da entidade não comporta mais o tamanho 

da Subseção, além de estar com diversos problemas estruturais. Para a edificação de uma nova sede, 

a atual será vendida e o valor revertido para a construção do novo prédio, juntamente com 

investimentos da donatária OAB - Secção Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul, estando 

pendente apenas o terreno.  

O imóvel requerido consta com a afetação de bem de 

uso comum e há indicação de que seja destinado à instalação de um reservatório e uma adutora para 

o SEMAE. Contudo, tal afetação ocorreu em 1993 e o atual entendimento da autarquia de águas e 

esgoto é de que não há mais necessidade de tais obras no local, motivo pelo qual se dispensaria a 

destinação.  

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 133, que 

“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”. Assim, o atendimento do pleito não 

somente vai ao encontro das necessidades da categoria, que conta com significativo número de 

inscritos representados pela entidade, mas também de toda a população, que diretamente é 

beneficiada através dos serviços prestados. 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador José Ary Moura   

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. 

 

 

Ademais, conforme legislação colacionada em 

anexo, é usual a doação de imóveis públicos para esse fim: Lei 4776/2004 de Santa Maria/RS, 

Lei n. 16.615/2000 de Recife/PE, Lei 7518/2019 de Criciúma/SC, Lei 10.045/2006 de 

Uberaba/MG e Lei 2942/2010 de Vacaria/RS, dentre tantos outros. 

Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto em Regime de Urgência Especial. 

 

 

São Leopoldo,11 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

 

       

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

desafetar e doar um terreno à Ordem dos Advogados do 

Brasil – Secção Rio Grande do Sul.   

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar o bem imóvel abaixo descrito, cujo 

proprietário é o Município de São Leopoldo e que está registrado na Matrícula 39047, do Ofício 

de Registro de Imóveis de São Leopoldo, dispensando a destinação para o SEMAE e passando-

o de bem de uso comum do povo para bem de uso dominical, e doar à Ordem dos Advogados 

do Brasil – Secção Rio Grande do Sul. 

 

"Um terreno situado nesta cidade, no Bairro Cristo Rei, constituído do lote número 26, da 

quadra número 19 da planta do loteamento, correspondente à quadra número 2.307 da planta 

geral da cidade, no quarteirão formado pelas ruas Padre Pedro Ernesto Haeser F.J., Padre 

Teobaldo Leopoldo Frantz S. J., Aloisyo Sehnem, e Avenida Unisinos, com a área de 549,00 

m2, medindo 15,00 metros de frente, a Nordeste, à rua Pedro Ernesto Heser S.J., lado par da 

numeração e 16,63 metros, na face oposta, a Sudeste, onde entesta com o lote número 20, por 

40,20 metros de extensão da frente aos fundos, por um lado, a Sudoeste, confrontando com o 

lote número 25 e 33,30 metros, pelo outro lado, a Noroeste, onde faz divisa com o lote número 

27, todos da Sociedade Antonio Vieira, distante a última face 15,00 metros da esquina da rua 

Padre Teobaldo Leopoldo Frantz S.J..-“ (Conforme Matrícula 39.047 e Certidão de 

Localização xxx/xx.) 

 

Art. 2º. A destinação do imóvel doado será, exclusivamente, para a construção da sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção São Leopoldo.  

 

Art. 3º. Os encargos para a transferência da titularidade do imóvel serão custeados pelo 

Donatário. 

 

Art. 4º. A doação realizada, nos termos desta Lei, ficará automaticamente revogada, revertendo 

a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se: 

I - o Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no Art. 2º; 

II - a construção da sede não iniciar em até 12 (doze) meses contados a partir da efetiva doação, 

na forma desta Lei. 

 

Art. 5º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

 


