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Rio Negro - Parana

ATA DA REUNIÃO DA COMiSSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às nove horas
reuniram-se

os membros da comissão municipal de avaliação de imóveis nomeada por

Decreto Municipal para AVALIAR
amigável

e

a

Empreendimentos
Empreendimentos

titulo

parte de um imóvel urbano para fins de desapropriação

gracioso,

LIda,

áreas

CNPJ

Eireli, CNPJ'

de

terras

de

propriedade

14.745.51410001-80

e

Estilo

de

Eletrobox

Engenharia

e

15,340,279/0001-20, matriculado no Cartório de Registro

de Imóveis desta Comarca sob n° 21.430. situado de frente para a rua Antonio José
Correa, lado par no bairro Estação Nova, nesta cidade, o qual sofrerá uma redução em
1.334,B9m2

para a abertura da rua Dr. Elymar Elyseu Von Linsingen e outra área de

B14,45m2 para a abertura do prolongamento
O Imóvel foi avaliado considerando
local, ponto comercial

da rua Presidente Bento Munhoz da Rocha.

a sua posição geográfica,

e as infraestruturas

disponiveis,

topografia,

tais como'

elétrica, iluminaçêo pública, rede de água potável e esgoto, transporte

tipo de solo

Rede de energia
coletivo urbano

rede de telefonia e considerando também outras transações realizadas nas proximidades
com referência a planta de valores de 2,014, reajustada pelo indice IGPM, a comissão de
avaliação atribuiu o valor de R$1BO,OOlm2 (cento e oitenta
totalizando

R$386.BB1,20 (trezentos

e oitenta

reais por metro quadrado)

e seis mil, oitocentos

e oitenta

e um

reais e vinte centavos).
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião cuja ata vai assinada pelos membros
presentes

Jorge Alberto Candéo. Joani Assis Peters, Evanilda Rank de Oliveira. Thiago

Gustavo Pfeuffer Worms, Patricia F. de Souza Koschinski, Charles Adriano Gomes, Pedro
on Ralmam, Colina

I

Valerio Soares

