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          PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 
           GABINETE DO PREFEITO 

 
PORTARIA Nº 1874, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018. 

      

     DESIGNA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO 
 

          O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art.64, inciso XXI, da Lei 

Orgânica Municipal, e considerando o processo protocolizado sob 

o nº 505698, datado de 10 de setembro de 2018, 

 

Considerando que o Senhor Rafael Machado Fortes é proprietário 
de uma área de terras medindo 2.862,96 m²(Dois mil, oitocentos 

e sessenta e dois metros e noventa e seis centímetros 

quadrados), localizada no Bairro Rúbia, nesta cidade de Nova 

Venécia-ES, 

 

Considerando que sobre essa área de terras houve a construção 

de trecho da Rua: Projetada que faz a ligação entre o Bairro 

Rúbia com o Bairro Parque Residencial das Flores, e que a mesma 

é muito utilizada pelos moradores de ambos os bairros, e que há 

o interesse da municipalidade em manter a referida Rua para 

atendimento aos moradores.  

 

 

  RESOLVE: 
 
  Art. 1º - Fica designada uma comissão para AVALIAR 
uma área de terras, medindo 264,94m² (Duzentos e sessenta e 

quatro metros e noventa e quatro centímetros quadrados) 

correspondente à parte ocupada pela Rua: Projetada, nesta 

cidade de Nova Venécia-ES, com a finalidade de desapropriação 
da mesma para fins de manutenção da via para circulação dos 
moradores. 
                
       Art. 2º - A comissão de que trata o artigo 1º desta 
Portaria será composta de 05 (cinco) membros, assim 

distribuídos: 

 

PRESIDENTE- Edison Inenque Soares 
           MEMBRO – Isabela Martinelli Miranda – CREA/ES 

043519/D 
           MEMBRO –   Arthur Peruchi Riguette 
           MEMBRO -   Edmar Avelino Menegusse 
           MEMBRO –   Edivânia Ventura Araújo 
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Parte integrante da portaria nº 1874, de 19 de setembro de 2018. 

 
 
 
          Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e revogam-se as disposições em contrário. 

     

 

          PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 
          GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 19 dias do 
mês de setembro de 2018.   

 

 

                                             
Mário Sérgio Lubiana 

                          Prefeito 


