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INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00305/2022-17

  

Altera o caput do art. 1º e o Anexo da Lei nº 11.814, de 1º de abril de 2015 que desafeta área de uso
comum do povo localizada na Rua Umbu, autoriza o Executivo Municipal a transmitir a
propriedade dessa área, por dação em pagamento, alienação ou qualquer outro ato oneroso, ao
Grupo Hospitalar Conceição e revoga a Lei nº 5.655, de 25 de outubro de 1985 e autoriza a
desafetação e alienação do imóvel situado na Avenida Carlos Barbosa, número 798, matrícula n.
160.502 do Registro de Imóveis da 2ª  zona de Porto Alegre

  

  

Senhores e senhoras vereadores membros da COSMAM

 

 

I. RELATÓRIO

 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Execu�vo, propõe a alteração do caput do art. 1º e do Anexo da
Lei nº 11.814, de 1º de abril de 2015, a qual desafetou a área de uso comum do povo localizada na Rua
Umbu, e autorizou o execu�vo municipal a transmi�r a propriedade dessa área, por dação em
pagamento, alienação ou qualquer outro ato oneroso, ao grupo hospitalar conceição, além de revogar a
lei nº 5.655, de 25 de outubro de 1985.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 



A Lei aprovada em 2015 considerou, em seu art. 1º, que a área no local era de 3.150,77m². Entretanto,
após a realização de levantamento topográfico, constatou-se que a área no local é de 3.612,72m²,
tratando-se, portanto, de um aumento de 461,95m² em relação a área da referida Lei.

Desse modo, em observância ao princípio da legalidade, o qual deve ser sempre obedecido pelos entes
da Administração Pública, torna-se necessária a regularização registral do imóvel, proposta pelo
Execu�vo por meio deste PLE.

Cumpre salientar, que a inicia�va da Lei original era a de auxiliar na implantação do Plano de Expansão da
Radioterapia no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Nesse sen�do, foi necessária a incorporação ao
projeto de construção do Centro de Oncologia da área de uso comum do povo con�gua ao Hospital
Nossa Senhora da Conceição, a qual abriga a praça denominada de Sady da Conceição e parte do
logradouro público denominado Rua Umbu.

Importante ressaltar que a expansão do atendimento oncológico no Hospital Nossa Senhora da
Conceição, referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, beneficiará uma parcela significa�va
da população porto-alegrense que depende do SUS para realizar seu tratamento. Outrossim, a
desafetação da área não trará prejuízo aos moradores da região, visto que a Rua Umbu é formada por
duas vias de acesso local, sendo que uma delas deverá ser man�da.

 

III. CONCLUSÃO

 

Diante do exposto,  esta relatora manifesta-se  pela aprovação do projeto, haja vista a inexistência de óbice.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 10/08/2022, às 16:07,
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 0425109 e o código CRC 853E4B0F.

Referência: Processo nº 118.00305/2022-17 SEI nº 0425109

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 051/22 – Cosmam – contido no doc 0425109 – (SEI nº 118.00305/2022-17 –
Proc. nº  0444/22 – PLE 013/22), de autoria da vereadora Cláudia Araújo, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 18 de agosto de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – (não votou) 
• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL 

#GVCA=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
18/08/2022, às 14:10, 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 0428474 e o código CRC 80D660EA.

Referência: Processo nº 118.00305/2022-17 SEI nº 0428474

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

