^ = ^ ^

'

'

I^ tt í

U

(

,

DECRETO N9 3032, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1986

Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso
de suas atribuições legais e, considerando o disposto no art. 59, letra
e, do Decreto-Lei n9 3365, de 21 de junho de 1941;
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DECRETA:
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pú
blica, para fins de desapropriação, o terreno com a área de 1.022,50m^,
situado no "Rio de Peixe", nesta cidade, de propriedade de Albino Evan
gellsta Carneiro, avaliado por Cz$ 71.063,75(setenta e um mll, sessenta
e três cruzados e setenta e cinco centavos) e assim descrito:
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19 ÃREA - Inicia próximo ao portão de ace£
soao campo de futebol, segue em direção ao Parque de Exposições " Vir
gíllo José Gazire", no antigo alinhamento da estrada, por uma extensão
de 63.OOm. Deste ponto, voltando pela linha de projeto dividindo com o
expropriado, niima distância de 63.OOm, Iremos encontrar no ponto de par
tida;
29 ÃREA - Inicia no antigo
alinhamento
da estrada de acesso ao Parque de Exposições "Virgílio José Gazire", na
divisa com WALDIR MOURA. Sobe esta divisa, numa extensão de 13,SOm. Daí
deflexlonando-se a direita, seguimos a linha de projeto de alargamento'
numa distancia de 96.SOm dividindo com expropriado, onde Iremos
encon
trar o alinhamento da estrada de acesso ao Parque de Exposições " Vlrg^
lio Gazire". Deste ponto, voltamos seguindo o alinhamento antigo
da
estrada, em direção do Parque de Exposições "Virgílio Gazire", numa ex
tensão de 99,10m, vamos encontrar a divisa de WALDIR MOURA, no ponto de
partida.
Art. 2 9 - A desapropriação a que se
re o presente Decreto se destina a permitir o alargamento da via
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acesso ao Parque de Exposições Agro-Pecuárlas "Virgílio Gazire".
Art. 39 - As despesas decorrentes do pre
sente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 49 - Revogadas as disposições
contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 17 de dezembro de 1986.
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