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DECRETO N" 72/2009
Data: 03 de 1unh,?de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná•

SUMULA: Declara de utilidade pública, para fins de interesse
social a desapropriação amigável e/ou judicial, o lote rural
urbanizado n° 144-A, da Gleba nO04, do imóvel Rio Paraná, desta
cidade.

•
A PREFEITA" MUNICIPAL DE DIAMANTE O'OESTE,

ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRII3UIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

•

Art. 1° _ Declarar de utilidade pública, para fins de interesse social

a desapropriação amigável e/oujudicial, o Lote Rural urbanizado nO144-A (Cenio e quarelita e quatro)

"A", Gleba na 04(Quatro), do imóvel Rio Paraná, do município de Diamante D'Oeste/PR, com área de

5,6701ha. (Cinco hectares, sessenta e sete ares e um centiares), conforme matricula na 5.426 do C. R. 1.

de MatelândialPR, imóvel este que é situado de frente para á PR-488, saída para Vera Cruz do Oeste, à

área a ser desmembrada é de 24.098,90m', com declive baixo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "Caput" deste artigo,

é de propriedade do Senhor ERNESTO DESSUESEL e sua esposa IV ANI MARIA DESSBESEL,

destinado à "EDIFICAÇÃO DE UM COMPLEXO ESCOLAR MUNICIPAL".

•

Art. 2" _ Fica a Secretaria Municipal de Administração, juntamente

com a Assessoria Jurídica do Município, autorizada a promover os atos judiciais ou extrajudiciais

necessários para a efetivação da desapropriação de que trata este decreto.
Ar!. 3° _ As despesas decorrente da aplicação do disposto neste

decreto, correrão por conta de dotação orçamentária específica.
Art. 40 _ Este decrelo entra em vigor na data de sua publicação,

mês junho do ano de 2009.

•

revogada as disposições em contrário.
Gabinete da PrefeitA Municipal de Diamante D'Oeste, três dias dor I
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