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INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

, por sua Promotora de Justiça, emMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

exercício nesta Promotoria de Justiça de Conde a partir de 25 de março de 2019, no uso de

suas atribuições constitucionais e legais, principalmente as conferidas pelo art. 129, inciso III,

da Constituição Federal; no art. 25, inciso IV, alínea da Lei nº 8.625/93, e no art. 53, inciso III,a,

da Lei Complementar Estadual nº 97/2010;

o registro feito por NAYARA ALVES LEITE e EUGÊNIO HONÓRIOCONSIDERANDO

MONTEIRO LOPES, dando conta de que o imóvel de sua propriedade desde 2010 em

decorrência do Programa Habitacional de Habitação Popular no Município de Conde, localizado

na Rua Projetada, n. 72, Quadra J51, Lote 34, no Conjunto Ademário Regis, foi objeto de

desapropriação pelo Município de Conde através do Decreto n. 18/2009, de autoria do

ex-Prefeito ALUÍSIO REGIS, que resultou no pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil)

em favor de CRISTOFANI COLLAÇO (empenho datado em 20.03.2013), o qual, na data de 17

de setembro de 2015, negociou novamente o imóvel com RICARDO JORGE NUNES DE

OLIVEIRA PEREIRA, pelo montante de R$ 10.000,00 junto ao Cartório Velton Braga;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

RESOLVE, com fundamento na Resolução CPJ 04/2013 (e alterações promovidas pela

Resolução CPJ 18/2018), instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com vistas a

apurar a regularidade do procedimento de desapropriação, feito por meio do Decreto n.

.18/2009, de autoria do ex-Prefeito ALUÍSIO REGIS

Para tanto, determino o que segue:

Providencie a publicação, no diário oficial eletrônico do MP, do extrato da portaria de

instauração deste Inquérito Civil Público, nos termos do art. 14, §2º, I, da Resolução CPJ

04/2013;

Expeça-se ofício à Secretaria de Assistência Social de Conde, com cópia deste

despacho, solicitando, no prazo de 20 dias, informações sobre a concessão de imóvel em

favor de NANAYARA ALVES LEITE e EUGÊNIO HONÓRIO MONTEIRO LOPES, no ano

de 2010, em decorrência do Programa Habitacional de Habitação Popular no Município

de Conde, localizado na Rua Projetada, n. 72, Quadra J51, Lote 34, no Conjunto

Ademário Regis;

Expeça-se ofício à Secretaria de Finanças de Conde, com cópia deste despacho,

solicitando, no prazo de 20 dias, informações sobre o pagamento, no ano de 2013, em

favor de CRISTOFANI COLLAÇO do valor de R$ 400.000,00 em decorrência de

desapropriação feita por meio do Decreto n. 18/2009, de autoria do ex-Prefeito ALUÍSIO

REGIS;

Expeça-se ofício ao Cartório Velton Braga, com cópia deste despacho, do Decreto n.

e da escritura lavrada pelo referido cartório, solicitando, no prazo de 20 dias,18/2009

certidão referete ao imóvel situado Quadra J51, Lote 34, no Conjunto Ademário Regis;

Numere-se os autos físicos.

Conde, 28 de julho de 2019.

CASSIANA MENDES DE AS

Promotora de Justiça


