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PESSOA DO 

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

JOSE LERMEN, QUE FA/A A DESAPROPRIAtrAO DE 
UMA AREA COM EDIFICAQAO> I OCALIZADA NO 
BAIRRO VILA RICA POR INTERESSE PUBLICO. 

't Camara Municipal de Vereadores na sua funcao de assessoramento e eu, me!nbro 
desta casa„no exercicio regular do mandato a !nim conferido, com fundamento no Art. 

do Regimento lnterno, 
ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentissimo Senhor Prefeito, Darci Jose 

de uma area com edi6caqao 
interesse puhlico. 

JUSTIFICATIVA DE DESAPROPRIAgil(>O 

D Municip!o, no desempenho normal de sua administraoao, adquire bens de loda 

especiil e os incorpora ao patrimonio publico para a realizacdo de seus fins. Dentre os atos 

de intervenqao municipal na propriedade destaca-se a desapropriacao, que e a mais 

ar-lstica das formas de manifestaCao do poder de imperio, ou seja, a soberania interna do 

municipio no exercicio de seu dominio eminente sobre todos os bens existentes no 

territorio municipal. A DesapropriaCao e a transferenc!a compulsoria da propriedade 

particular para o Poder Publico ou seus delegados, por utilidade ou necessidade publica 

ou, ail.da, por interesse social, mediante previa c justa indenizacao em dinheiro (C.F. art. 

3, XXlVL procedendo-se administrativamente em duas fases: a primeira, de natureza 

.leclaratoria, consubstanciada na indicatao da necessidade ou utilidade publica ou do 

interesse social; a segunda, de carater executivo, compreendendo a estimativa da jus!a 
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iØdenizai;ao e a transferencia do bem expropriado para o dominio do expropriante. Os 
requisitos constitucionais exigidos para a desapropria<:ao resumem-se na ocorrencia de 
necessidade ou utilidade publica ou de interesse social e no pagamento de justa e previa 
indenizacdo em dinheiro, ajustando aos interesses sociais, mediante a desapropria«;ao. No 
preser.te caso, a desapropria«;ao resume-se pela necessidade publica visando o interesse 
social, que surge quando a administraCAo defronta situaqoes de emergencia, que, para ser 
resolvida satisfatoriamente, exigem a transferencia urgente de bens de terceiros para o seu dominio e uso imediato. 

Tal fato e justificado, pois, o Municipio de Parauapebas objetiva a construCao de um 
CAP ou uma Area de laser com quadra poliesportiva para a integraoao da populaoao do 
Bairro Vila Rica e adjacencia de interesse social com o esporte ou com a saude. 

A Indicai,-ao que ora envio A apreciaqao dessa Egregia Casa tern por objetivo buscar 
Poder Executivo possa desapropriar uma area por 
interesse publico de aproximadamente 1.5OO m2, na AV. Amsterda, Bairro Vila Rica, 
com 6nco de estabelecer politices Publicas ao Baino e adjacentes. 

ci«i«1«1«r«ti«1 
r«joes de gouerllo, 0 «lue ouso ipegiir ««os mel«s 
ess«1 ilt@ic«rcdo. 
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