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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove às nove horas

reuniram-se os membros da comissão municipal de avaliação de imóveis nomeada por
Decreto

Municipal para

AVALIAR

um

imóvel

urbano denominado

Lote

1-C

correspondente a um trecho da antiga rua da Colônia, com área total de 266,65m2,

matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob nO 12.517 de
propriedade do Município de Rio NegrolPr, situado de frente para o lado par da rua João
Pedro Ferreira, a 3,gOm da esquina com o lado ímpar da rua José Schelbauer

no bairro Alto,

Sobrinho

nesta cidade; o imóvel será desmembrado em três lotes distintos o qual

será transmitidos aos seus lindeiros, conforme croqui anexo. O imóvel foi avaliado
considerando a sua posição geográfica, topografia, tipo de solo local, ponto comercial e
as infraestruturas disponíveis. tais como Rede de energia elétrica, iluminação pública,
rede de água potável e esgoto, transporte

coletivo urbano. rede de telefonia e

considerando também outras transaçóes realizadas nas proximidades, com referência a
planta de valores de 2,014 reajuslada pelo indice IGPM, a comissão de avaliação atribuiu
os seguintes valores'
- LOTE 1-C-1 - valor de R$160,OO/m2 (cento e sessenta

reais por metro

quadrado) totalizando R$12.704,OO (doze mil setecentos e quatro reais)
- LOTE 1-C-2 - valor de R$110,OO/m2 (cento
quadrado)

e dez reais por metro

totalizando R$7.196,20 (sete mil cento e noventa

e seis reais e vinte

centavos).
- LOTE 1-C-3 - valor de R$80,OOlm2 (oitenta reais por metro quadrado)
totalizando R$9.74G,40 (nove mil setecentos

e quarenta

e seis reais e quarenta

centavos).
Nada maís havendo a tratar foi encerrada a reunião cuja ata vai assinada pelos membros
presentes: Jorge Alberto Candéo, Joani Assis Peters. Thiago Gustavo Pfeuffer Worms
Patricia F.
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uza Koschinski, Charles Adriano Gomes. Pedro João Turchen. Emerson

