
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 135, DE 13 DE DEZEMBRO DE DE 2016.

Dedam de Utilidade Pública e desapropria
imóvel para fins de regularização de Via
Pública e revoga o Decreto Executivo n"
082/13.

O PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, no uso de suas atribuíçOes legais,

Considerando que cabe ao Município zelar pelos bens públicos municipais;

Considerando a necessidade de regularização de rua no local,

DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área
urbana de forma irregular. sem benfeitorias, com área de 3.233,86 m' (três mil duzentos e trinta e
três metros e oitenta e seis dedmelros quadrados), situada na Rua Senador Alberto Pasqualini,
distante 50,00 melros da Rua Eça de Queirós, no setor 06, quadra 200, parte do lote 16, nesta
cidade, com as seguinles confrontações: ao NORTE, medindo 14,00 metros com a Rua Senador
Alberto Pasqualini, 50,00 metros com o lole 01 da futura quadra 255, antes lole 16 da quadra 200
e 14,00 metros com o prolongamento da Rua Eça de Queirós; ao SUL, medindo 78,00 metros
com lote 10 de Edeli Luci Neitzke; ao LESTE, medindo 146,05 metros com o lote 16 e 20,94
metros com o lote 01 da futura quadra 255, antes lote 16 da quadra 200: e a OESTE, medindo
29,20 metros com lote 02 da futura quadra 255, antes !ote 27 da quadra 200,102.85 melros com o
lole 01 da futura quadra 255, antes lote 16 da quadra 200 e 34,94 metros com o lote 06 da
quadra 200, conforme Malricula n," 22653, Livro n.o2, do Registro de Imóveis de Carazinho, Mapa
de Localização e Memorial Descritivo, que são partes integrantes deste Decreto

Art, 20A área desapropriada destina-se a regularização de parte das Ruas Eça de
Queirós, Auguslo Francisco Diehl e da Rua Jovêncio Xavier Borges, neste Municipio

Art. 3° Baseado nos "Considerandos" do preâmbulo, para fins de desapropriação,
fica estipulado o valor simbólico de R$ 1,00 (um real)

Art. 4" Este Decreto entra em vigor na dala de sua publicação.

Art, 50 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto xecutivo
n° 063113,

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro 0<:2016.
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