PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA
eiPJ 76^1M1NNNH-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 22/2018
DATA: 18/04/2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo a adquirir e alienar,
mediante

permuía,

como

nova

identificação de lote, os imóveis que
especifica e dá outras providências.

ANGÉLICA

CARVALHO

OLCHANESKI DE

MELLO , Prefeita em Exercício do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1° - Fica o Executivo autorizado a adquirir bem

imóvel e alienar imóvel público, mediante permuta com VLADIMIR TROVINO
GUEDES, portador da cédula de identidade RG-6.404.664-0-SSP/PR e CPF-978.898.22987,conforme abaixo especificados, da seguinte forma:

I- Imóvel do Município,com nova identificação de lote, a ser permutado:

Nova identificação: Lote 07 - Quadra H-1 - Jardim Morumbi - Cornélio Procópio —
Paraná - Área: 253,00 in2 - Matrícula: 8.644, Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 05 e 07 da
quadra H-1, deste ponto segue em linha reta à pelo alinhamento predial da Rua
Matheus Reghin, numa distância de 11.00 metros até o marco n"01; Deste ponto com
deflexão esquerda, confrontando com o lotes 05 da quadra H-1, numa distância de
23.80 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com dejlexão á esquerda, segue em

linha reta confrontando com o lote 05 da quadra H-1, numa distância de 11.00
metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando
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PROJETO PE LEI COMPLEMENTAR

22/2018

DATA: 18/04/2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo a adquirir e alienar,
mediante

permuta,

como

nova

identificação de lote, os imóveis que
especifica e dá outras providências.

ANGÉLICA

CARVALHO

OLCHANESKI DE

MELLO , Prefeita em Exercício do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1° - Fica o Executivo autorizado a adquirir bem

imóvel e alienar imóvel público, mediante permuta com VLADIMIR TROVINO
GUEDES, portador da cédula de identidade RG-6.404.664-0-SSP/PR e CPF-978.898.22987,conforme abaixo especificados, da seguinte forma:

I- Imóvel do Município, com nova identificação de lote, a ser permutado:

Nova identificação: Lote 07 - Quadra H-1 - Jardim Morumbi - Cornélio Procópio Paraná - Área: 253,00 ml - Matrícula: 8.644, Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 05 e 07 da
quadra H-1, deste ponto segue em linha reta à pelo alinhamento predial da Rua
Matheus Reghin, numa distância de 11.00 metros até o marco n"01; Deste ponto com

deflexão esquerda, confrontando com o lotes 05 da quadra H-1, numa distância de
23.80 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em

linha reta confrontando com o lote 05 da quadra H-1, numa distância de 11.00
metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando
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com o lote 05 da quadra H-l„ numa distância de 23.80 metros até marco 0=PP,ponto
de partida,fechando assim o perímetro de área de 253,00 metros quadrados".
II- Imóvel de Vladimir Trovino Guedes a ser permutado com o imóvel do Município:
Lote de terras rf 01, da Quadra I, do Loteamento Jardim Morumbi, com a área de

253,00m^ inscrito no SRI desta Comarca sob a matrícula n° 5.274, com as seguintes
divisas e confrontações:

"Tem frente para a Rua 7, lado par e mede 11,00 metros, à direita divisa com o
Sistema de Lazer e Área Institucional e mede 23,00 metros; aosfundos divisa com
terras de Antonio Fabo e outros e mede 11,00 metros, à esquerda divisa com lote 2 e
mede 23,00 metros"

Art. 2° - Fica desafetada da sua destinação original a

área de 253,00, a ser identificada como Lote 07 da Quadra H-1, desmembrada da
Matrícula 8.644.

Art. 3°- Fica afetado, como área institucional, o imóvel

identificado como Lote 01 da Quadra I, do Loteamento Jardim Morumbi, com a área de
253,00mL

Art. 4° - As despesas com escritura pública e

respectivos impostos correrão por conta de cada proprietário adquirente.
Art. 5" - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2018.

Angéliéa-C^igm^^j^wíéskt^éTVlello
üxercício

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município
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PROJETO DF LEI COMPLEMENTAR n" 22/2018
Exposição de Motivos

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por escopo autorizar o Executivo a adquirir e
alienar, mediante permuta, os imóveis que especifica e dá outras providencias.
Tais imóveis localizam-se vizinhos na quadra e rua, próximos um ao

outro, sendo que tal permuta se dá em razão de ajuste de infraeslrutura no local, bem como

para se colocar fim no despejo clandestino de entulho em área do Poder Público Municipal.
De fato, parte da área do Município lá existente estava sendo usada

como depósito de entulho, de difícil controle, ainda que sob a vigilância de alguns
moradores, sendo que o Ministério Público reiterou requisição ao Prefeito para cercar o
imóvel, colocando placas de advertência ou vigilância, dentre outras medidas, de modo a

se estancar o problema com o meio ambiente, sendo o mesmo atendido na forma
requisitada pelo MP.

Acontece que com essa cerca prejudicou mais ainda o acesso ao

Lote 01, sabendo-se que o mesmo já não contava com o acesso, senão passando pelo
imóvel do Município.

Tudo isso ocorre em razão de falha na aprovação do loteamento à

época, isso na década de 80, quando o Lote 01 em questão ficou sem acesso senão
utilizando-se de passagem pelo imóvel do Município. Assim, para se proporcionar o uso da
propriedade (Lote 01), conforme constatado, o Município teria que: a) abrir uma rua para
acesso; b) mudar o bueiro lá existente com mais de 06 (seis) metros de profundidade, c)
mudar a tubulação do referido bueiro sendo que a mesma corta pelo meio do terreno
(servidão clandestina do Município) e, d) tirar a cerca ora construída.
Diante disso, como tal regularização envolve muitos gastos a serem

despendidos pela Administração, conforme anexo PARECER da Secretaria Municipal
de Planejamento, a melhor alternativa será a permuta desse Lote 01 com um lote do
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Município, próximo um do outro, na mesma região e com a mesma metragem, de modo a

proporcionar a melhor utilização dos imóveis para ambas as partes, inclusive impedindo
definitivamente o descarte de entulho naquele local.

Para maior lisura e para se evitar desvantagens às partes, a permuta

será feita exatamente nos mesmos metros quadrados do Lote 01, ou seja, 253m^ (duzentos

e cinqüenta e três metros quadrados), tanto para um como para o outro, apesar do imóvel
do Município (lote 07)já estar quase totalmente aterrado com os mais variados tipos de
entulho (LIXO), impedindo edificação no mesmo por um bom período de tempo, ou seja,
no mínimo por 05 (cinco) anos ou mais, enquanto que o Lote 01 encontra-se com boa parte
aterrada, com terra pura, pronto para receber edificação, caso não existisse a tubulação e
tivesse a rua de acesso.

Assim, sujeitando-se as partes aos critérios acima sem nenhum

acréscimo de valor, ou seja, um pelo outro, torna o projeto benéfico, em pé de igualdade.
para ambas as partes, pelo que, desde já, contamos com sua aprovação unânime.
Atenciosamente

AngélÍGa'^a^^v^ío1^íc^aiiHesId de Mello
exercício
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Diário Oficial - n° 0159

Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2018.
Angélica Carvalho Olchaneski de Mello

19 de Abril de 2018
CLÁUDIO TROMBINI BERNARDO

Procurador Geral do Município

Prefeita em Exercício
Cláudio Trombini Bernardo

Procuradoria Geral do Município

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

PORTARIA N° 618/18

SIJMULA: Concede Licença Prêmio à servidora que
especifica.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO.Prefeita
do Município de Cornéiio Procópio, Estado do Paraná,
usando das atribuições legais e exercício regular de seu
cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 28

A Administração Municipal torna público que devido à
ocorrência de erros materiais na publicação do Projeto de
Lei Complementar n® 21/18 publicada no Diário Oficial do
Município n®. 157 de 13/04/18 procede-se a correção da
seguinte forma:
Onde se lê:
Art.16-

de março de 2018.
RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença Prêmio, por 90 (noventa) dias,
conforme dispõe o art. 351, da Lei 216/94, à servidora
SILVIAANDREIA DO PRADO BERNARDINO,detentora do

cargo de PROFESSOR, lotada na Escola Municipal

§ 1®- O (a) Secretario (a) Municipal de Saúde poderá
acumular o cargo de Diretor-Presidente da Autarquia
Municipal da Educação, sem ônus para esta.
Leia-se:

"Professor Ângelo Mazzarotto" vinculado á Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 16 de abril
de 2018, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2018.

Art.16-

§ 1®- O (a) Secretario (a) Municipal de Saúde poderá
acumular o cargo de Diretor-Presidente da Autarquia
Municipal da Saúde, sem ônus para esta.
VANESSAGOMES FERNANDES

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PROCURADORA DO MUNICÍPIO

Prefeita em Exercício

MAT. 100636

CLÁUDIO TROMBINI BERNARDO

Procuradoria Geral do Município

PROJETODE LEI COMPLEMENTAR N°22/2018

PORTARIA N° 619/18
DATA:18/04/2018

SÚMULA: Concede Licença à servidora que especifica.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO,Prefeita
do Município de Comêlio Procópio, Estado do Paraná,
usando das atribuições legais e exercício regular de seu
cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 28
de março de 2018.
RESOLVE:

SÚMULA: Autoriza o Executivo a adquirir e alienar, mediante
permuta, como nova identificação de lote, os imóveis que
especifica e dá outras providências.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO , Prefeita
em Exercício do Município de Cornêlio Procópio, Estado do
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei,

Art. 1® - Conceder Licença por Motivo de Doença em
Pessoa da Família, pelo prazo 90 (noventa) dias,
conforme dispõe o art. 153, § 1® e § 2® da Lei 216/94, à
servidora ANABEL GONÇALVES DE ARAÚJO, detentora

F/\Z SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte

do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, vinculada na

Secretaria Municipal de Administração .

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 2® - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se disposições em contrário.

Art. 1® - Fica o Executivo autorizado a adquirir bem imóvel e
alienar imóvel público, mediante permuta com VLADIMIR
TROVINO GUEDES, portador da cédula de identidade RG-

Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2018.

6.404.664-0-SSP/PR e CPF-978.898.229-87, conforme

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

abaixo especificados, da seguinte forma:

Prefeita em Exercício
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I- Imóvel do Município, com nova identificação de lote, a
ser permutado:

especifica e dá outras providências.

Morumbi - Comélio Procópio - Paraná - Área: 253,00

Tais imóveis localizam-se vizinhos na quadra e rua, próximos
um ao outro, sendo que tal permuta se dá em razão de ajuste
de infraestrutura no local, bem como para se colocar fim no

m2 - Matrícula: 8.644, Com as seguintes divisas e

despejo clandestino de entulho em área do Poder Público

confrontações:

Municipal.

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na
divisa dos lotes 05 e 07 da quadra H-1, deste ponto
segue em linha reta à pelo alinhamento predial da Rua
Matheus Reghin, numa distância de 11.00 metros até o
marco n® 01; Deste ponto com deflexão esquerda,
confrontando com o lotes 05 da quadra H-1, numa
distância de 23.80 metros até o marco n° 02; deste ponto
segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 05 da quadra H-1, numa
distância de 11.00 metros até o marco n" 03; deste ponto
segue com deflexão a esquerda, confrontando com o
lote 05 da quadra H-1,, numa distância de 23.80 metros
até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o
perímetro de área de 253,00 metros quadrados".

De fato, parte da área do Município lá existente estava sendo

Nova identificação; Lote 07 - Quadra H-1 - Jardim

II- Imóvel de VIadímir Trovino Guedes a ser permutado
com o imóvel do Município;

usada como depósito de entulho, de difícil controle, ainda
que sob a vigilância de alguns moradores, sendo que o
Ministério Público reiterou requisição ao Prefeito para cercar
o imóvel, colocando placas de advertência ou vigilância,
dentre outras medidas, de modo a se estancar o problema
com o meio ambiente, sendo o mesmo atendido na forma
requisitada pelo MP.

Acontece que com essa cerca prejudicou mais ainda o
acesso ao Lote 01, sabendo-se que o mesmo já não contava

com o acesso, senão passando pelo imóvel do Município.
Tudo isso ocorre em razão de falha na aprovação do

loteamento á época, isso na década de 80, quando o Lote 01
em questão ficou sem acesso senão utilizando-se de
passagem pelo imóvel do Município. Assim, para se

proporcionar o uso da propriedade (Lote 01), conforme
Lote de terras n® 01, da Quadra I, do Loteamento Jardim
Morumbi, com a área de 253,00m^, inscrito no SRI desta

Comarca sob a matrícula n° 5.274, com as seguintes
divisas e confrontações:

constatado, o Município teria que: a) abrir uma rua para
acesso; b) mudar o bueiro lá existente com mais de 06 (seis)
metros de profundidade, c) mudar a tubulação do referido
bueiro sendo que a mesma corta pelo meio do terreno
(servidão clandestina do Município) e, d) tirar a cerca ora

"Tem frente para a Rua 7, lado par e mede 11,00 metros,
à direita divisa com o Sistema de Lazer e Área

construída.

Institucional e mede 23,00 metros; aos fundos divisa
com terras de Antonio Fabo e outros e mede 11,00

Diante disso, como tal regularização envolve muitos gastos
a serem despendidos pela Administração, conforme anexo

metros, á esquerda divisa com lote 2 e mede 23,00

PARECER da Secretaria Municipal de Planejamento, a melhor
alternativa será a permuta desse Lote 01 com um lote do

metros"

Art. 2® - Fica desafetada da sua destinação original a
área de 253,00, a ser identificada como Lote 07 da Quadra
H-1, desmembrada da Matrícula 8.644.

Município, próximo um do outro, na mesma região e com a
mesma metragem, de modo a proporcionar a melhor
utilização dos imóveis para ambas as partes, inclusive
impedindo definitivamente o descarte de entulho naquele
local.

Art. 3°- Fica afetado, como área institucional, o imóvel
identificado como Lote 01 da Quadra I, do Loteamento
Jardim Morumbi, com a área de 253,00m^

Para maior lisura e para se evitar desvantagens ás partes, a
permuta será feita exatamente nos mesmos metros

Art. 4® - As despesas com escritura pública e respectivos
impostos correrão por conta de cada proprietário
adquirente.

e três metros quadrados), tanto para um como para o outro,
apesar do imóvel do Município (lote 07) já estar quase
totalmente aterrado com os mais variados tipos de entulho

Art. 5® - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2018.

Angélica Carvalho Olchaneski de Mello
Prefeita em Exercício
Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n® 22/2018

quadrados do Lote 01, ou seja, 253m^ (duzentos e cinqüenta

(LIXO), impedindo edificação no mesmo por um bom período
de tempo, ou seja, no mínimo por 05 (cinco) anos ou mais,
enquanto que o Lote 01 encontra-se com boa parte aterrada,
com terra pura, pronto para receber edificação, caso não
existisse a tubulação e tivesse a rua de acesso.

Assim, sujeitando-se as partes aos critérios acima sem
nenhum acréscimo de valor, ou seja, um pelo outro, toma o

projeto benéfico, em pé de igualdade, para ambas as partes,
pelo que, desde já, contamos com sua aprovação unânime.
Atenciosamente

Exposição de Motivos

Angélica Carvalho Olchaneski de Mello

Prefeita em Exercício
Senhor Presidente,

ERRATA DE PUBLICAÇÃO-MUNICÍPIO DE CORNÉUO
Senhores Vereadores,

PROCÓPIO-PR

O presente projeto tem por escopo autorizar o Executivo
a adquirir e alienar, mediante permuta, os imóveis que

A Administração Municipal torna público que devido à

Assunto: CROQUI DE LOTE (local proposto para implantação do lote 01 - quadra I)
Local:

Quadra H-1 - - Lote 07 - Jardim Morumbi - Cornélio Procópio - Pr

Área:

253,00 m^

Prop.:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ:

76.331941/0001-70

Matricula:

q^.Ó(V'.'4

8.644

LT -05
11.807,07 m

QUADRA H1

JARDIM MORUMBI II

DIRCEU PUNA
Engenheiro Ci
CREA - 20.054-D/PR

TELEFONE 3S2<-1-Ü0

CORNELX:PÍÍOCÔPíO - PR

LIVRO

230/FLS. 193/197

PRIMEIRO

ESCRITURA pública de venda e compra de propriedade imóvel, que entre
si fazem, por um lado, como outorgantes-vendedores, VANDERLEI
KITADA e VERA LÚCIA KITADA, e por outro lado, como outorgado-

comprador, VLADIMIR TROVINO GUEDES,como a seguir se contém e
declara:
Qí
SAIBAM quantos esta pública escritura de venda e compra de propriedade
imóvel virem, ou dela conhecimento tiverem, que aos 12(doze) dias do mês

de julho do ano de 2.013 (dois mil e treze), nesta cidade e comarca de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, tabelião de

notas, compareceram as partes entre si avindas,justas e contratadas, a saberá
por um lado, como outorgantes-vendedores, VANDERLEI KITADA,
brasileiro, operário, natural de Cambará, Estado do Paraná, onde nasceu em
data de 02 (dois) de agosto de 1.953 (mil novecentos e cinqüenta e três),
filho de Truyoshi Kitada e de Maria Albino, portador da cédula de
identidade Rg., número 10.115.540-SSP/SP, inscrito no cpf/mf., sob número ^

954.859.458-72 e VERA LÚCIA KITADA, brasileira, operaria, natural de^^
Itapira, Estado de São Paulo, onde nasceu em data de 19 (dezenove) de
junho de 1.959 (mil novecentos e cinqüenta e nove), filha de Francisco da
Cruz e de Paulina de Souza Cruz, portadora da cédula de identidade Rg.,
número 17.043.140-SSP/SP, inscrita no cpf/mf., sob número 019.156.089-

88, casados entre si, sob o regime de comunhão universal de bens, em data
de 30 (trinta) de dezembro de 1.976 (mil novecentos e setenta e seis),
conforme certidão de casamento número 4.427, fls., 77, do livro número B-

16, expedida pelo Oficial do 32° Subdistrito Capela do Socorro, da cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, residentes e domiciliado na Mizoguchi
134-1, Soja, Okayama, Japão, neste ato representados por seu bastante

procurador, BENEDICTO BENTO, brasileiro, casado, aposentado, portador
da cédula de identidade Rg., número 2.666.492-SSP/SP, inscrita no cpf/mf.,
sob número 194.086.848-34, residente e domiciliado na Rua Sebastião
Cunha, número 310, nesta cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná,

conforme mandato de procuração lavrado as fls., 103 (cento e três), as^fls^
244/245 (duzentos e quarenta e quatro/duzentos e quarenta e cinco),

de 20(vinte) de maio de 2.013 (dois mil e treze), do Ministério das Rela^ob^

mi

Exteriores, Consulado-Geral do Brasil em Nagóia, que fica arquivado nesta
notas sob número 040 (quarenta), na pasta de arquivo de procuração sob
número 024 (vinte e quatro), e por outro lado, como outorgado-comprador,
VLADIMIR TROVINO GUEDES, brasileiro, industriário, natural de

Comélio Procópio, Estado do Paraná, onde nasceu em data de 31 (trinta e

um) de maio de 1.976 (mil novecentos e setenta e seis), filho de Antonio
Marcos Braz Guedes e de Cleonice Trovino Guedes, portador da cédula de

kkntidade Rg., número 6.404.664-0-SSP/PR, inscrito no cpf/mf., sob

número 978.898.229-87, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
em data de 02(dois) de junho de 2.006 (dois mil e seis), conforme certidão
de casamento número 8225, livro número B-063, fls., 230, expedida pelo
Oficial de Registro Civil desta cidade de Comélio Procópio, Estado do
Paraná, com PAULYNE MUSSI BERNARDO GUEDES, brasileira,
farmacêutica, natural de Comélio Procópio, Estado do Paraná, onde nasceu
em data de 18 (dezoito) de outubro de 1.977 (mil novecentos e setenta e
sete), filha de Cláudio Trombini Bemardo e de Otilia Mussi Bemardo,
portadora da cédula de identidade Rg., número 6.602.092-4-SSP/PR, inscrita
no cpf/mf, sob número 032.413.849-00, residente e domiciliado na Avenida
Paraíso, número 220, apto 41, nesta cidade de Comélio Procópio, Estado do
Paraná; reconhecidos como os próprios por mim tabelião de notas, na
conformidade dos documentos de identificação, que me foram apresentados,
examinados, e de cuja identidade e capacidade jurídica, dou fé. Então, por
eles, outorgantes-vendedores, foi dito o seguinte: I- Que, a justo título,
absolutamente livre e desembaraçado de ônus, dúvidas, dívidas, mesmo
hipotecas legais, ações reais e pessoais reipersecutórias, são senhores e
legítimos possuidores do imóvel a seguir descrito e caracterizado, a saber:
lote de terras número 01 (um), da quadra "I", do ioteamento "Jardim
Morumbi", desta cidade de Cornéiio ProcÓDio, Estado do Paraná, com
área de 253,00 (duzentos e cinqüenta e três) metros quadrados, com as

seguintes divisas e confrontações:"Tem frente para a Rua 7(sete) atual Rua
Presidente Costa e Silva, lado par e mede 11,00 (onze).metros, à direita

divisa com o Sistema de Lazer e Área Institucional e mede 23,00 (vinte e
três) metros; aos fundos divisa com terras de Antonio Fabo e outros e mede

11,00 (onze) metros; à esquerda divisa com o lote 2 (dois) e mede 23,0C
(vinte e três) metros", cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade, sot
número 01,01.004.0144.0001.0001.001.- II- O imóvel acima descrito e

caracterizado foi havido por compra de Santa Alice - Urbanização e
Engenharia S/C Ltda, conforme escritura pública de compra e venda
lavrada às fls., 178v/180v (cento e setenta e oito verso/cento e oitentí
verso), livro número 107 (cento e sete), destas mesmas notas, datada de 02

(três) de maio de 1.989 (mil novecentos e oitenta e nove), registrada sol
número R-1 (R-um) na matricula número 5.274 (cinco mil, duzentos í
setenta e quatro), do Serviço de Registro de Imóveis, Primeiro Ofício, dí

Comarca de Comélio Procópio, Estado do Paraná.- III- Que, os outorgantes
vendedores, por esta escritura e na melhor forma de direito, vendem, comi

de fato e de direito vendido têm ao outorgado-comprador, o referido imóve
acima descrito e caracterizado pelo preço certo e ajustado de R$15.000,0(
(quinze mil reais), quantia essa que os outorgantes-vendedores, receberan
direta e anteriormente das mãos do outorgado-comprador, em moedcorrente nacional, contaram, acharam exata e de cujo valor os outorgantes
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MllSflSTÉRIO PlJBLiaO
• do Bétodo do F*oraná
3"PROMOTORfA ogjag7yg^^4^QAMg^,2^£22^íl^Q^22£^£i2
Ofício n® 40/2018

'

Cornélio Proc^pio,04 de janeiro de 2018.

Ref: Procedimento Administrativo n.® MPPR-0043.Í7.000199-4
,

,
f'

onnm.4 v

Excelentíssimo S»enhor.
\

"

I

Pelo presente, o Ministério Público do Estado do Paraná,
através da 3® Promotoria de Justiça da Comarca de Corriélio Pròcópkj, com

atuação perante o MEIO AMBIENTE, requisita a Vossa Excelência,-no prazo de30(trinta) dias, a contar do recebimento deste, que;

■

a) promova os meios concretos para impedir que a população
\

realize o descarte Jrregular de lixp a céu.aberto ná Rua Matheus Reghin, Jardim

'# :

Morümbí. nesta cidade, seja cercando o irííóvel. colo^ndo placas de advertência
ou viglíância, dentre outras medidas;

b) informe a esta Promotoria de Justiça as medidas .
adotadas, tendo em vista a existência do procedimento administrativo em
questão.

^ ■
Atenífiosan

CAIO MÂRCSüLÕ teANWIA DjíRIENZO
Promotor Subsatuto

Excelentíssimo Senhor
AMIN JOSÉ HANNOUCHE
Prefeito de Comélio Procópio '

Avenida Minas Gerais, n® 301 - Centro
CEP 86.300-000 Cornélio Procópio-PR

3^ Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Pr^^ápio
Avenida Santos Dúmont,903-Telefone/Fax:(43)3523-5814
CEP 86.300-000 Gomélio Procópio- Paraná
l

MINISTÉRIO PÚBLICO
cia Tstacia cia Paraná
!

3® PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Cornéiio Procópio,03 de fevereiro de 2017.

Ofício n° 48/2017

Ref: Protocolos de atendimento n.° 0043.17.000026-9/0043.17.00025-

u

Excelentíssimo Senhor:

Pelo presente, o Ministério Público do Estado do Paraná,
através da 3® Promotoria de Justiça da Comarca de Cornéiio Procópio. com

atuação perante Meio Ambiente, vem requisitar a Vossa Excelência que, no

prazo de 15(quinze) dias, a contar do recebimento deste, informe quais foram
as providências adotadas pela municipalidade em relação as reclamações (em
anexo) envolvendo descarte irregular de lixo em'terrenos baldios localizados na
Rua Matheus Rechln - Jardim Morumbi e Rua João Mazini, nas proximidades do
Edifício Odilon.

Atenciosamente,
.hUA/o-

VIVIANE WIGRAESnRlBÉlRG
GERELUS
\J
Promotora de Justiça

Excelentíssimo Senhor
AMIN HANNOUCHE

Prefeita do Município de Cornéiio Procópio
Cornéiio Procópio - Paraná

3^ Promotoria de Justiça da Comarca de Cornéiio Procópio

Avenida Santos Dumont,903- Telefone/Fax:(43) 3523-5814
CEP 86.300-000

Cornéiio Procópio - Paraná
1
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FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS-CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS- CNAI:08803

Ü

AVALIAÇAO

MERCADOLÓGICA

Fábio Luiz Soares dos Santos / site: www.fabiosimoveis.com / e-mail:

fabioadmmkt@hotmail.com — Fones:(43)99937-5459(tim)ou 99165-0036(vivo).

FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

Esta análise de valor de mercado tem por objetivo de determinar o justo valor de mercado de
um imóvel URBANO,cujas características avaliativas encontram-se logo abaixo.

n^^nzQ
PREFEITURA MINTCEPAL DE CORNELIO PROCOPIO/PR
CNPJ/MF n® 76.331.941/0001-70

REYNALDO GALVES LEAL
CPF/MF: 796.678.568-87

O imóvel, objeto desta avaliação, está cadastrado na Matrícula
8.644 no Cartório de
Registro de Imóveis 1° Oficio de Comélio Procópio, sua topografia é PLANA, porém,
topografia esta ocasionado por ATERRO (entulho).

jAgua

L
!

lUuminação
Pública

S

|G. Águas Pluviais

[Esgoto

}S

iRede Telefônica

jS

Transporte Coletivo

'S

Passeio

:S

[Pavimentação

iSanítárío

[Rede
iElétrica

(S)Sim( N)Não

[Comércio em geral
lEscolas

Hospital / Posto de saúde
Delegacia / Posto Policial
Bancos

(Aqueles existentes em um raio de 400 metros, ou considerados próximos).

A base de pesquisa para avaliação do referido imóvel foi o levantamento documental para
averiguação de sua legalidade e pesquisa de valor mercado na região onde encontra-sej tendo
como referencial de pesquisa outros imóveis com características iguais ou consideradas
semelhantes.

FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

A base de pesquisa desta avaliação visa proporcionar informações para fins DIVERSOS,

sedo assim segue abaixo as características complementares e sua evolução mercadológica.
í"i 9 í
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8.1 — Avaliação do Lote

Uma área de terra URBANA constituída pelo lote 07 da quadra "H 1" com as
seguintes divisas e confrontações: Começa no marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa
dos lotes 05 e 07 da quadra H-1, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da
Rua Matheus Reghin, numa distância de 11,00 metros até o marco n°01; deste ponto segue com
deflexão a esquerda, confrontando com o lote 5 da quara H-1, numa distância de 23,80 metros
até o marco n®02; deste ponto segue com deflexão à esquerda,segue em linha reta confrontando
com o lote 05 da quadra H-1, numa distância de 11,00 metros até o marco n°03; deste ponto

segue com deflexão a esquerda, confrontando com o lote 05 da quadra H-1, numa distância de
23,80 metros até o marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de
253,00m^

Preço dá Área Total = 253,OOm^ x R$200,00 = R$50.600,00
(cinqüenta mil e seiscentos reais)

Os valores acima determinam a comercialização do imóvel baseada em sua localização,

topografia, acabamento e dimensão. O mesmo está localizado em uma área urbana de padrão
médio, e mediante levantamento constatou-se que o lote citado foi aterrado com entulhos,
porém entulhos LDCO,ou seja, galhos de árvore, cacos de piso, madeira etc, portanto, para que
alguém venha edificar neste referido local é necessário esperar pelo menos 5 anos para que haja
uma estabilização do aterro e uma avaliação civil para segurança e preservação imóvel.

Preço da área com aterro correto — 253,OOm^ x

R$290,00/m^ = R$73.370,00 (setenta e tres md MiiJÜMJ
detenta reais).
Conclui-se que este imóvel não possui características favoráveis para sua inclusão no
mercado imobiliário local, abaixo, segue imagens que comprovam tais afirmações.
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Este Parecer Técnico de Valor Mercadológico foi elaborado em conformidade com os

rec|uisÍtos da Lei 6330/78 — art. 3°, das resoluções 957/ 2.006 e 1.044/2.007 do COFECI,Conselho
Federal dos Corretores de Imóveis, NBR 14.653 1 eNBR 14.653/2. da ABNT. OParecer Técnico

foi emitido e elaborado pelo Corretor de Imóveis, Administrador de_em Sresas, pós-graduado em

Gestão de Pessoas e Perito Avaliador de Imóveis, Fábio Luiz Soarésdoi ~Sant^ CNAI: 08803 e
CRECI 21.429 F 6° região.
\ ,
\
Comélio Procópio, 09 de Abril, 2018.
bk Luiz:sõrfruírdos-€ttním
'er Uú avaliador de imóveis
—
-emClr2t:429F
CNAI: 08803

FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IWIÓVEIS-CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS- CNAI;08803
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AVALIAÇAO
MERCADOLÓGICA

Fábio Luiz Soares dos Santos / site: www.fabiosimoveis.com / e-mail:

fabioadmmkt@hotmail.com -Fones:(43)99937-5459(tim)ou 99165-0036(vivo).

FABiO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803
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Esta análise de valor de mercado tem por objetivo de determinar o justo valor de mercado de
um imóvel URBANO,cujas características avaliativas encontram-se logo abaixo.

PREFEITURA MINICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
COTJ/MF n° 76.331.941/0001-70

REYNALDO GALVES LEAL
CPF/MF; 796.678.568-87

O imóvel, objeto desta avaliação, está cadastrado na Matrícula n° 5.274,no Cartório de Registro
de Imóveis 1® Ofício de Comélio Procópio, sua topografia é em DECLIVE e parcialmente
aterrado.

|Âgua
jEsgoto
'Sanitário

jRede
lElétrica

L
!

jlluminação
Pública

S

G. Águas Pluviais

jS

Rede Telefônica

\S

iTransporte Coletivo

S

iPasseio

S

jPavimentaçâo

(S)Sim( N)Não

IComércio em geral

{Escolas
jHospitai / Posto de saúde

{Delegacia / Posto Policial
{Bancos
(Aqueles existentes em um ralo de 400 metros, ou considerados próximos).

A base de pesquisa para avaliação do referido imóvel foi o levantamento docurrjental para
averiguação de sua legalidade e pesquisa de valor mercado na região onde encontra-se, tendo

como referencial de pesquisa outros imóveis com características iguais ^u consideradas
semelhantes.

N

FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS
nn

f\

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F; 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

A base de pesquisa desta avaliação visa proporcionar informações para fins DIVERSOS,
sedo assim segue abaixo as características complementares e sua evolução mercadológica.

8.1 - Avaliação do Lote

Uma área de terra URBANA constituída pelo lote 01 da quadra "P com as seguintes
divisas e confrontações: Possui frente para a Rua 7, com distância de 11,00 metros, sendo o
fundo em igual extensão, lado direita divide com a área institucional, medindo 23,00 metros e

no seu ado esquerdo possuindo a mesma medida de 23,00 metros, perfazendo um total de
253,00m^
r

Preço da Area Total = 253,
R$50.600,00(cinqüenta

X R$200,Q0/iii^^
e seiscentos reais|

Os valores acima detenninam a comercialização do imóvel baseada em sua localização,
topografia, acabamento e dimensão. O mesmo está localizado em uma área urbana de padrão

médio e não possui PAVIMENTAÇÃO. Provavelmente, ao executar o loteamento, a empresa
SANTA ALICE- URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA S/C LTDA,citada na matrícula como
responsável, não tiveram à atenção devida e passando despercebido, tanto pela responsável,
quanto pelos fiscais de obra da prefeitura, o fato de não possuir pavimentação,trouxe prejuízo
ao proprietário, não permitindo o lote atingir seu desenvolvimento comercial devido.

Preço da área com pavimentação = 253,00m^xR$27Ó,ÒÓ/m^
1= R$68.31Q,00 (sessenta e oito mil trezentos e dez reais)
Conclui-se que este imóvel não possui características favoráveis para sua inclusão no
mercado imobiliário local, devido não possuir infra estrutura asfáltíca, que o permitiria ter seu
preço elevado.
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IMOBILIÁRIA

AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA
Imóvel: Matricula 5.274 - Lote 01 - Quadra 1 - Jardim Morumbi, Comélio Procópio, Estado do
Paraná.

Kasa Certa Imobiliária Ltda
Rua Francisco Morato n® 721 - CRECIJ 4253

Perita Avaliadora: Adriana Cristina Gonçalves Pasquim
CRECI F 26.643
CNAl 18804

Adriíina Kiisa Cerui Imobiliarij
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gMOBILBARIA KASA CERTA LTDA
Rua Francisco fülorafto n° 721 - centro

Fone: 43 3524-2424- Ennail: lcasacerta@uol.coni.br

Comélio Procópio - Paraná

IMOBILIÁRIA

Comélio Procópio, 09 de abril de 2018.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Visa o presente laudo, atendendo a solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ 76.331.941/0001-70,
determinar o valor venal do imóvel urbano.

Este laudo de avaliação atende todos os requisitos da LEI 6.530/78 que regulamenta a

profissão de Corretores de Imóveis, e a RESOLUÇÃO 1.066/2007 do COFECI- Conselho Federal
de Corretores de Imóveis que demanda sobre a fiscalização de Laudos de Avaliações, Peritagens,
Valor de Mercado e toda a estrutura sobre o mercado imobiliário.

OBJETIVO

O objetivo do laudo é avaliar a propriedade para determinação de valor para venda.

LOCALIZAÇÃO DO BVIOVEL

Rua Lote 01 - Quadra 1 - Jardim Morumbi, Comélio Procópio, Comélio Procópio, Estado
do Paraná.

PROPRIETÁRIO
Kasa Certa Imobiliária
R. Francisco Morato, 721

V.ANDERLEI KITADA

Telefone: 43 3524-2424
AciriaiKi !\.asa

!;"aon

( N A! !880-1
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DESCRIÇÃO DO DMOVEL

MATRICULA 5.274- 1" oficio desta Comarca de Cornéiio Procópio

Imóvel: "Lote de terras n° 01, da quadra I, do Loteamento "Jardim Morumbi, desta cidade
com a área de 253,00 metros quadrados, com as divisa e confrontações seguintes: - "Tem frente
para a Rua 7, lado par e mede 11,00 metros, á direita divisa com o Sistema de Lazer e Area
Institucional e mede 23,00 metros; aos fundos divisa com terras de Antonio Fabo e outros e mede
11,00 metros divisa com o lote 2 e mede 23,00 metros".

PARECER FINAL;

Concluímos que os valores de mercado para venda do terreno são de R$ 40>000,00
(QUARENTA MIL REAIS), por se tratar de um terreno sem rua, pois a rua termina no lote ao
lado, sendo terreno em declive, bastante acidentado e teria que estudar a possibilidade de continuar
a Rua Presidente Costa e Silva, mesmo acreditando ser difícil esta possibilidade, devido ao bueiro
que existe em frente, através do qual as águas da chuva são drenadas com destino as galerias
pluviais; boca de lobo, e probabilidade de desmoronamento de terras vindas dos terrenos da Rua

Matheus Reghin durantes intensas chuvas. Creio que passou despercebido para a loteadora Santa
Aline que deixou o lote sem acesso pela rua.
Advertimos que, terrenos aos fundos deste lote, no novo loteamento Jardim Morumbi 11,

prontos para construir estão sendo negociados a R$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS) o lote de
250m^ e este seria o valor aproximado deste terreno se estivesse apto para ser inserido no mercado
imobiliário.

Chegamos a este valor, de acordo com os dados acima, os quais também foram embasados

no valor praticado no mercado de imobiliário da região, ressaltando que os valores expressos foram
obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, na presente data, obedecendo aos

atributos particulares do imóvel, suas características físicas, localização sem rua, topograi^ em
declive, levantando-se a oferta de imóveis assemelhados no mercado imobiliário local.

Kasa Sérm Imobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424
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Observação: Sendo considerado como margem de erro no percentual de 5%(cinco por cento) para
mais ou para menos.

METODOLOGIA EMPREGADA:

Método Direto (Comparativo de Dados de Mercado), que define o valor através da
comparação com dados de mercado semelhantes quanto às características do imóvel, onde
selecionamos amostras cujos valores unitários são devidamente homogeneizados e ponderados em
relação ao imóvel avaliando.

Finalizo o presente Laudo com 5 folhas impressas de um só lado com fotos, assinada em

local marcado e as demais rubricadas e acompanha anexo matricula do imóvel e croqui com a área
destacada.

Atenciosamente,

Kasa O^^Jmobilíária Ltda

Kasa Certa Imobiliária
R Francisco Morato, 721

CRECr J 4253

Telefone: 43 3524-2424

CNAI 18804

Fofofrente do Íoíe e bueiro citado
\driani! K^isa(

Kasaxena Imobiliária

r

M , no,R-Francisco Morato, 721
'^ 'Telefone: 43 3524-2424
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Kasa Gérta Imobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424
•N-\] ISSu

.Assunto: CROQUI DE LOTE (local proposio para implantação do lote OI - quadra I)
Local:

Quadra H-1 - - Loic 07 - Jardim Monimbí - Coméllo Piocópio - Pr

Área:

25S,00 na?

Prop.:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÊLIO PROCÓPIO

CNPJ:

76331941/000I-70

Matricula: 8.644

LT-05
n.807.07m=

QUADRA H1

JARDIM MORUMDIII

Kasa Certa Imobiliária
R. Francisco Morato, 721

ofRCEU PUNA
Engenheiro G'
aU:A-20.054-D/PR

Telefone: 43 3524-2424
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asacerta
IMOBILIÁRIA

AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA
Imóvel: Lote 07- Quadra H-l -Jardim Morumbi, Cornélio Procòpio, Estado do Paraná.

Kasa Certa Imobiliária Ltda

Rua Francisco Morato n® 721 - CRECIJ 4253
Perita Avaliadora: Adriana Cristina Gonçalves Pasquim
CRECI F2Ó.643
CNAI 18804

Adriana Kasa Cena imobiliária - Crcci J 425.^

b 2'h'>4.1 ( N-\l 188r'4
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imiOBILOÁRDA KASA CERTA LTOA
Rua Francisco Morato n** 721 - centro

sacercs

Fone: 43 3524-2424- Emasi: kasacerta@uol.com.br
Comélio Procópío - Paraná

IMOBILIÁRIA

Comélio Procópio,09 de abril de 2018.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Visa o presente laudo, atendendo a solicitação da PREFEITÜRA DO MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ 76.331.941/0001-70,
determinar o valor venal do imóvel urbano.

Este laudo de avaliação atende todos os requisitos da LEI 6.530/78 que regulamenta a

profissão de Corretores de Imóveis, e a RESOLUÇÃO 1.066/2007 do COFECI — Conselho Federal
de Corretores de Imóveis que demanda sobre a fiscalização de Laudos de Avaliações, Peritagens,
Valor de Mercado e toda a estrutura sobre o mercado imobiliário.
OBJETIVO

O objetivo do laudo é avaliar a propriedade para determinação de valor para venda.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Rua Lote 07 - Quadra H-1 - Jardim Morumbi, Comélio Procópio, Comélio Procópio,
Estado do Paraná.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

MEMORIAL DESCRITIVO (Croqui da Área - proposta para implantação do lote 01 quadra I)
\(.irinn:i Kms;! Cer!.! inuM :!;.;;!.!

^ i --'-"!

CN.M iSSn-

Kasa Cena Imobiliárii
R. Francisco Morato, 72;
Telefone: 43 3524-2424
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Imóvel: Um terreno com a área de 253,00 metros quadrados, com as seguintes divisas e
confrontações:" Começa no Marco=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 05 e 07 da
quadra H-, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Matheus Reghin, numa
distância de 11,00 metros até o marco n° 01; deste ponto com deflexão esquerda, confrontando com
o lote 05 da quadra H-1, numa distância de 23,80 metros até o marco n® 02; deste ponto segue com
deflexão a esquerda, segue em linha reta confrontando com o lote 05 da quadra H-1, numa distância
de 11,00 metros até o marco n® 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando com o
lote 05 da quadra H-1, numa distância de 23,80 metros até o marco 0=PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 253,00 metros quadrados".

PARECER FINAL:

Concluímos que os valores de mercado para venda do terreno são de R$ 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS), por se tratar de em local de aterro, sem seleção do material
inserido, como entulhos, restos de construção, galhos de arvores, lixos, sendo necessário

aproximadamente uns 03 (três) anos para compactar estes destroços e cogitar uma construção no
local ou investimento alto em muro de animo cercando o lote, e lembrando que, terrenos muito

próximos deste suposto lote, no novo loteamento Jardim Morumbi II, prontos para construir estão
sendo negociados a R$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS)o lote de 250m^ e este seria o valor
aproximado deste terreno se estivesse apto para ser inserido no mercado imobiliário.
Chegamos a este valor, de acordo com os dados acima, os quais também foram embasados
no valor praticado no mercado de imobiliário da região, ressaltando que os valores expressos foram
obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, na presente data, obedecendo aos
atributos particulares do imóvel, suas características físicas, localização, topografia, levantando-se a
oferta de imóveis assemelhados no mercado imobiliái*io local.

Observação: Sendo considerado como margem de erro no percentual de 5%(cinco por cento) para
mais ou para menos.

METODOLOGIA EMPREGADA:

Kasa CertaTmobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424
\dria;ia Kasa CKi i.i i i"
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Método Direto (Comparativo de Dados de Mercado), que define o valor através da
comparação com dados de mercado semelhantes quanto às características do imóvel, onde
selecionamos amostras cujos valores unitários são devidamente homogeneizados e ponderados em
relação ao imóvel avaliando.

Finalizo o presente Laudo com 5 folhas impressas de um só lado com fotos, assinada em

local marcado e as demais rubricadas e acompanha anexo memorial descritivo e croqui com a área
destacada fornecido pela Prefeitura do Município de Comélio Procópio informando a proposta para

implantação da área para ser avaliada.
Atenciosamente,

>JLvt£^
jertMmobiliãria Ltda

CREÍí J 4253

Kasa Certa Imobiliária

CNAI 18804

R. Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424

MM.

Foto frente terreno
Adrianii Ka.sa Ccn."; hriviMi i:;;":;!

r

Kasa Certa imobiliária
R. Francisco Morato, 721
:. i3

CN.Ai ISSO-l

Telefone: 433524-2424
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Assunto: CROQUI DE LOTE (locarproposio para implantação do lote OI - quadra 1)
i^ocnk

Quadra H-l - - Loie 07- Jardim Morumbl - Comélio Procópio - Pr

Âreá:

253,00 m?

Prop.:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNJ>J:

76331941/0001-70

Matricula:

c?'

8.644

■ UT .

LT-05
n.807.07in

QUADRA Hl

JARDIM MORUMQ111

/
✓

í

pÍrceu funa
Engenheiro Cl
CRIy\-2a.054-D/l'R

Kasa Certa Imobiliária
R Fr^cisco Moraío. 72]
leíefone: 43 3524-2424

MEMORIAL DESCRITIVO

-

^suNTO:Croqui de Area(local proposta paia implantação do lote 01 quadra I)
LOCAU Lote 07<- Quadia H-1-Jardim Oflonimbi-Coniólio Procópio- Paraná.
Area:2539OO m2

proprietário: prefeitura MUNICIPAL DE CORNÊUO PROCÕl^O
MATRICULA:8.644

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Maroo O^PP, ponto de partida, cravado na divisa dos

lotes 05 e 07 da quadra í-m. deste ponto s^e em linha rota à pelo alinhamento predial da
Rua Matheus Reghln, numa dtetâncla de 11.00 metros até o maroo n® 01; Deste ponto com
deflexâo esquerda, confrontando com o lotes 05 da quadia H-1, numa distânda da 28.80

metros até o marco 02; deste ponto segue ccmi deflexão á esquerda, segue em Mia rota
confrontando com o tote 05 da quadia H*1,numa dteiâitda de 11410 metros até o irarco n°03;
deste ponto segue crnn deflesdte a esquerda,confrontando com o tote05 da quadra H-1„numa
distânctei de 23Í80 metros até nmrco 0=PP, ponto de partida, techareio assim o perfmelro de
área de 253,00 metros quadrados".

Comélio Procópio,02 de março de 2018.

DIRCEU FUNAM

-

Engennmnrvivii '
*
jEngenh^nHÍ^
r

CBBAM.OSMÍPR
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Kasa Certa Imobiliária
R. Francisco Morato,721
Telefone:43 3524-2424
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PARECER TÉCNICO DE

AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

Proprietário: YANDERLEI KITADA.
VERA LÚCIA KITADA.
Matrícula: ns 5.274

Rosana Cristina Torchetto Oliveira
Perita avaliadora de imóveis
Corretora de Imóveis
CRECI n^ 29.086-F
CNAI n^ 021.111

E-maH:rosamtorchettoí^am^ii.com

TeL -(43}99905-84S8/3523-7404.

O

CRJSTJNA

TORCHIS TTO OL,IVJSIKA

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA
1-SOUCITANTE

Por solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO, NO ESTADO
DO PARANÁ, CNPJ
76.331.941/0001-70, e com finalidade de conhecimento do valor de
mercado,emitimos o presente;

2- OBJETO DE AVAUAÇÃO

É objeto desta Avaliação o imóvel urbano constituído por um terreno no
Município de Cornéiio Procópio, no Estado do Paraná. A presente Avaliação atende as
exigências da Resolução COFECi n& 1.066/2007, Lei 6.530, de 12 de maio de 1978 e
NBR 14.653.

3 - ZONA E LOGRADOURO

3.1-Situação e Localização

Sítua-se o imóvel, no Jardim Morumbi, no Município de Cornéiio Procópio, no
Estado do Paraná. Com matrícula 5.274, registrado no 12 Registro de imóveis da
Comarca de Cidade de Cornéiio Procópio-PR,
3.2-Condições de Infraestrutura Urbana
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Via urbana pavimentada;
Rede de água tratada;
Rede de energia elétrica;
Rede e facilidades telefônicas;
Iluminação pública;
Coleta de lixo;
Entrega postal.

3.3-Dados sobre a região

a) Local totalmente residencial.

E-mail: rofana torchettofiygrnait.com

TeL -(43)99905-8488/3523-7^04.

3.4- Perspectivas de Mercado

As condições atuais do mercado imobiliário do munidplo são de estabiiidade,
havendo equilíbrio entre oferta e procura, sendo boas as perspectivas de
comercialização em médio prazo.

4- DESCRIÇÕES DO IMÓVEL AVALIANDO
O lote de terras sob o numero 01 (um), da quadra 01, com área de 253m^
(duzentos e cinqüenta e três metros quadrados), situado no Jardim Morumbi desta
Cidade, tem as seguintes divisas e confrontações; Tem frente para Rua 07, lado par e
mede 11,00 metros, à direita divisa com o Sistema de Lazer e Área Institucional e mede
23,00 metros; aos fundos com terras de Antonio Fabo e outros e mede 11,00 metros; à

esquerda divisa com o lote 02 e mede 23,00 metros. O presente imóvel com matrícula
5.274 é de propriedade de Yanderiei Kitada, brasileiro, casado com Vera Lúcia Kitada,
comerciário, portador do RG n® 10.115.540-SP. e inscrito no CPF ns 954.859.458-72,
residente e domiciliado à Rua Moisés Dias Martins, n^ 65, nesta Cidade.
4.1-Terreno

Declive,tem as características:

Área: 253,00m^
Forma: retangular
Frente: para Rua Matheus Reghin.
5-PESQUISA DE VALOR

Para avaliação do imóvel foram feitas pesquisas em imobiliárias e ofertas na
região de propriedades equivalentes, levando em consideração todas as suas
características mercadológicas,topográficas, geográficas etc., utilizando assim método
comparativo direto para a definição do valor.

6- CONSIDERAÇÕES DE MERCADO
Observei que o lote de terras em questão é muito acidentado, com declive

acentuado podendo exigir mais gastos com terraplanagem e muro de animo, sendo
assim havendo uma depreciação na avaliação.

Observação: Esta avaliação foi efetuada com rua e sem rua sendo assim 02 avaliações.
7-FOTOGRAFIAS DO IMÓVEL

rosnnatorchetto(^ani.iíi.coir.

TeL -(43)99905-S4SS/3523-7-í0h'.
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8-VALOR DO MERCADO DO IMÓVEL

8.1 —Valor do terreno sem rua = 200,00m^ x R$253;00/m^ = R$ 50.600,00 {cinqüenta
mii e seiscentos reais).

a) Limite superior: R$ 53.130,00 (cinqüenta e três mil e cento e trinta reais);

b) Limite inferior: R$ 48.070,00 (quarenta e oito mil e setenta reais).
8.2 - Valor do terreno com rua = 290,00m^ x R$253,00/m^ = R$ 73.370,00 (setenta e
três mil e trezentos e setenta reais).

a) Limite superior: R$ 77.038,50(setcnta e sete mil e trinta oito reais e cinqüenta
centavos);

b) Limite inferior: RS 69.701,50 (sessenta e nove mil e setecentos e um reais e
cinqüenta centavos).

OBS: O cálculo acima mencionado possui uma maroem de 5% (cinco por centol pra mais
ou pra menos para que o valor de comercialização do referido imóvel tenha como
referência estes números.

Cornéiio Procópio, 06 de Abril de 2018.

Rosana Cristina Torchetto Oliveira
Perita Avaliadora de Imóveis
Corretora de Imóveis
CRECt ns 29.086~F

CNAInS 021.111

E'maU: roS3natorchettoiSiamail.com

TeL - (43}99905-8488/3523-7404.
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TOIZCrlJISTTO

PARECER TÉCNICO DE

AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

Proprietário; PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO - Pr.
Matrícula:

8.644

Rosana Cristina Torchetto Oliveira

Perita avaliadora de Imóveis
Corretora de Imóveis
CRBCf n^ 29.086-F

CNAIn^ 021,111

£-maih rosanatorchetto@aniail.com

TeJ. -(43)99905-8488/3523-7404.
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PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA
1-SOUCITANTE

Por solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO, NO ESTADO
DO PARANÁ, CNPJ

76.331.941/0001-70, e com finalidade de conhecimento do valor de

mercado, emitimos o presente;

2 - OBIETO DE AVALIAÇÃO
É objeto desta Avaliação o Imóvel urbano constituído por um terreno no
Município de Cornéiio Procópio, no Estado do Paraná. A presente Avaliação atende as
exigências da Resolução COFECI na 1.066/2007, Lei 6.530, de 12 de maio de 1978 e
NBR 14.653.
3 - ZONA E LOGRADOURO

3.1 - Situação e Localização

Situa-se o imóvel, no Jardim Morumbi, no Município de Cornéiio Procópio, no
Estado do Paraná. Com matrícula 8.644, registrado no la Registro de imóveis da
Comarca de Gdade de Cornéiio Procópio-PR.

3.2 - Condições de Infraestrutura Urbana

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Via urbana pavimentada;
Rede de água tratada;
Rede de energia elétrica;
Rede e facilidades telefônicas;
Iluminação pública;
Coleta de lixo;
Entrega postal.

3.3 - Dados sobre a região

a) Local totalmente residencial;
S-mail: rosanatorchetto(^aiv.a}icom

Tel. - (43)99905-8488/3523-7404.

/ -/
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3.4- Perspectivas de Mercado

^

As condições atuais do mercado imobiliário do município são de estabilidade,
havendo equilíbrio entre oferta e procura, sendo boas as perspectivas de
comercialização em médio prazo.

4-DESCRIÇÕES DO IMÓVEL AVALIANDO
O lote de terras sob o numero 07 (sete), da quadra H-1, com área de 253m^
(duzentos e cinqüenta e três metros quadrados), situado no Jardim Morumbi desta
Cidade, tem início no marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 05 e
07 da quadra H-1, deste ponto segue em linha reta à pelo alinhamento predial da Rua
Matheus Reghin, numa distância de 11,00 metros até o marco
01; Deste ponto com
deflexão esquerda, confrontando com os lotes 05 da quadra H-1, numa distância de
23,80 metros até o marco n^ 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue
em linha reta confrontando com o lote 05 da quadra H-1, numa distância de 11,00
metros até o marco ns 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, confrontando
com o lote 05 da quadra H-1, numa distância de 23,80 metros até o marco 0=PP, ponto

de partida, fechando assim o perímetro de área de 253,00 metros quadrados. O
presente imóvel de matrícula 8.644 é de propriedade da Prefeitura Municipal de
Cornéiio Procópio.
4.1-Terreno

Decllve,tem as características;

Área: 253,OOm^
Forma: retangular
Frente: para Rua Matheus Reghin
5 - PESQUISA DE VALOR

Para avaliação do imóvel foram feitas pesquisas em imobiliárias e ofertas na
região de propriedades equivalentes, levando em consideração todas as suas
características mercadológicas,topográficas, geográficas etc., utilizando assim método
comparativo direto para a definição do valor.

6 - CONSIDERAÇÕES DE MERCADO

Observei que o lote de terras em questão tem um declive acentuado e foi
aterrado com entulhos e lixos, podendo assim prejudicar futuramente a estrutura de
uma construção.

E-mail:rasanatarchettot^aniaU.com

Tel. -(43}99905-S4SS/SS2S-7404.
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7- FOTOGRAFIAS DO IMÓVEL
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8-VALOR DO MERCADO DO IMÓVEL

8.1 - Valor do terreno = 280,00m^ x R$253,00/m^ = R$70.840,Q0{setenta mil e
oitocentos e quarenta reais).

a) Limite superior: R$74.382,00 (setenta e quatro mil e trezentos e oitenta e dois
reais);
b) Limite interior: R$67.298,00 (sessenta e sete mil e duzentos e noventa e oito
reais);

OBS: O cálculo acima mencionado possui uma margem de 5% (cínco por cento^ pra mais
ou pra menos para que o valor de comercialização do referido imóvel tenha como
referência estes números.

Cornéiio Procópio,06 de Abril de 2018.

Rosana Cristina Torchetto Oliveira
Perita Avaliadora de Imóveis
Corretora de Imóveis
CRECI

29.086-F

CNAInS 021,111

E-mail:

;

