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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 002B/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017

Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação o imóvel que indica e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Piquet Carneiro, no uso de suas atribuições
legais e com que dispõe o Inciso XI, Art 68 da Lei Orgânica do
Município de Piquet Carneiro,
DECRETA:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação
o imóvel (terreno) de propriedade de Vanderlou Viana do Monte,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua sem denominação
oficial, conhecida com a denominação extraoficial de rua Fausto Viana
Monte, Alto do Bumerang, sede deste município de Piquet Carneiro,
estado do Ceará, inscrito no CPF sob o nº 063.183.60808 e RG nº
11818386/SSPSP, constituído de terra nua, sem benfeitorias,
localizado em rua sem denominação oficial (SDO), s/n, Alto do
Bumerang, ao lado da creche situada no conjunto habitacional
conhecido como Mãe Rainha, na entrada da Cidade, sede do município
de Piquet Carneiro/CE, com área total de 117,50m², confrontando ao
NORTE (Fundos): com o senhor Carlos Benício Pinheiro, medindo
4,70m; ao SUL (Frente): com via pública sem denominação oficial,
medindo 4,70m; ao LESTE (LE): com o senhor Vanderlou Viana do
Monte, medindo 25,00m; e a OESTE (LD): com via pública sem
denominação oficial, medindo 25,00m.
Art. 2º  A desapropriação do imóvel mencionado no artigo primeiro
deste Decreto destinase a finalizar o projeto de pavimentação, que
objetiva ampliar a rua SDO, facilitando o acesso ao Posto de Saúde Mª
Perpétua Costa Aires, à creche e ao próprio conjunto habitacional,
conhecido com o nome Mão Rainha, bairro do Alto do Bumerang, sede
município de Piquet Carneiro/CE.
Art. 3º  A Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro entrará na posse
imediata do citado imóvel, de conformidade com a legislação vigente.
Art. 4º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registrese, Publiquese, Cumprase.
Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, aos 03 de março de
2017.
BISMARCK BARROS BEZERRA
Prefeito
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