
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
E3TAD0 DO MIIAIIA

CNPJ 78^1.041/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 75/2020

DATA: 23/10/20

SÚMULA: Au/oriza o Executivo permular com MITRA
DIOCESANA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
áreas de terras que especifica e dá outras
providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Cornéiio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER

a todos que a Câmara Munici[)al aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1" - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir e alienar,
mediante permuta, os seguintes imóveis urbanos de propriedade do Município e Mitra Diocesana
de Cornéiio Procópio:

I- Imóveis do Municínio:

a) Uma área de terras com 1.053,70m^ identificada como Quadra C - Lote 30 - localizada no
Residencial Estância Marlene, de propriedade do Município de Cornéiio Procópio-PR, a ser
desmembrada da área maior inscrita no SRl do 2° Ofício sob a matrícula n° 18.358, com as

seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado nas divisas da área verde e lote 30 da
quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da do prolongamento da
Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 20.00 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha reta confrontando com área institucional, numa distância de
47.08 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linlia
reta confrontando com os lotes 09, 10, 11 e 12 quadra C, numa distância de 22.93 metros até o
marco n"^ 03; deste ponto segue com detlexao a esquerda, confrontando com área verde, numa
distancia de 58.09 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de
área de 1.053,70 metros quadrados".
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b) Uma área de terras com I.268,35m^ identificada como Quadra 16 - Lote 45 - localizada no
Residencial Ivani Paiva Gatti, de propriedade do Município de Cornéiio Procópio-PR, a ser
desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2® Ofício sob a matrícula n° 17.640, com as
seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lote 24 e 45 da quadra 16,
deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Dr. José Ramos da Silva,
numa distância de 12.99 metros até o marco n° 01 ; deste ponto com uma curva a direita segue
pelo alinhamento predial da Rua José Ramos da Silva e Rua Pedro Cardin, numa distância de
5.66 metros até o marco n° 02; deste ponto segue cojti dellexao á direita, segue em curva pelo
alinhamento predial da Rua Pedro Cardin, numa distância de 50.91 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deílexão á direita, segue em linha reta confrontando com Área de Praça
05, numa distância de 32.46 metros até o marco n° 04; deste ponto segue com deílexão á
direita, segue em linha linha reta confrontando com o lote 24 da quadra 16, numa distância de
50.00 metros, até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de
1.268,35 metros quadrados".

c) Uma área de terras com 701,80m% identificada como Quadra 01 - Lote 13 - localizada no
Conjunto Habitacional Maitha Dequech, de propriedade do Município de Cornéiio Procópio-
PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2° Ofício sob a matrícula n° 13.961,
com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de paitida, cravado no cruzamento predial das Rua Miguel
Pedroso de Oliveira e Rua Georgina Seugling, deste ponto segue em linha pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 29,71 metros até o marco n° 01 ; deste
ponto com deflexâo a direita segue em linha reta confrontando com o lote L 1 da quadra 01 .
numa distância de 36, 11 metros até o marco n° 02; deste ponto com deflexão a direita segue
em linha reta confrontando com o lote L2 área comercial, numa distância de 21,12 metros até
o marco n° 3; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Miguel Pedroso de Oliveira, numa distancia de 20,07 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 701,80 metros quadrados".

d) Uma área de terras com 757,58nf, identificada como Quadra H-1 - Lote 05-A - localizada no
Jardim Morumbi, de propriedade do Município de Cornéiio Procópio-PR, a ser desmembrada
da área maior inscrita no SRI do 2° Ofício sob a matrícula n® 8.644, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 05 e 05-A da quadra
H-1 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial do prolongamento da Rua
Antonio Liranço, numa distância de 22.00 metros até o marco n® 01; deste ponto com deflexão
a esquerda segue em linha reta confrontando com área de servidão da Sanepar, numa distância
de 36.38 metros até o marco n® 02 ; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em
linha reta confrontando com área de servidão da Sanepar, numa distância de 22.00 metros até o
marco n° 03; deste ponto segue com deílexão a esquerda, confrontando com lote 05 da quadra
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H-1 , numa distancia de 34.89 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o
perímetro de área de 758,57 metros quadrados".

) Uma área de terras com 6i5,36m% identificada como Quadra 08 - Lote 13 - localizada no
Parque Residencial José Tibúrcio, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser
desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2° Ofício sob a matrícula n'' 8.868, com as
seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto dc partida, cravado na divisa dos lotes 12 e 13, da quadra 08,
deste ponto segue em linha reta confrontando com o lote 12 da quadra 08 numa distância de
32,00 metros até o marco n° 01 ; deste ponto segue com deflexão á esquerda, confrontando
com o lote 12 da quadra 08, numa distância de 19,23 metros até o marco n*^ 02; deste ponto
segue com dellexao a esquerda, confrontando com os lotes 03. 02 e 01 . da quadra 08 , numa
distancia de 32,00 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com
defle.xão a esquerda, segue pelo alinhamento predial da Avenida Michel Dib, numa distancia dc
19,23 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 615,36
metros quadrados".

f) Uma área de terras com 616,83m% identificada como Área Institucional 1 - Lote 01, localizada
no Residencial Atlântico, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR a ser
desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2° Ofício sob a matricula n° 10.667, com as
seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento da Ru Bombiniias e Rua
Ipanema, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Ipanema, numa
distância de 20.06 metros até o marco n*^ 01 ; deste ponto com deflexão à esquerda segue em
linha reta confrontando co^n área institucional 1, numa distância de 30,09nietros até o marco n°
02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando com área
institucional 1, numa distância de 20,00 metros até o marco n® 03; deste ponto com deflexão á
esquerda, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Bombinhas, numa distância dc
31.60 metros, até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área dc
616,83 metros quadrados".

g) Uma área de terras com 947,70m% identificada como Área Institucional, localizada no Jardim
Vale do Sol II, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, inscrita no SRI do 2°
Ofício sob a matrícula n° 18.393, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa das áreas institucional e área
verde, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial dado prolongamento da
Avenida Barão do Rio Branco, numa distância de 29.62 metros até o marco n° 01; deste ponto
com deflexão a esquerda segue em linha reta confrontando com Jardim Maurício de Rossis,
numa distância de 43.69 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda,
segue em linha reta confrontando com a quadra 13 do Jardim vale do Sol, numa distância de
25.94 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando com
área verde, numa distancia de 29.39 metros até marco 0=PP. ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 947,70 metros quadrados".
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11- Imóvel da Mitra Diocesana de Cornéiío Procónio;

Uma área de terras com 3.959,00m^, identificada como Vila Mariana, localizada no fina! da
Av. Minas Gerais, registrada em nome da AÇÃO PAROQUIAL CASA PARA OS
DESAMPARADOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, inscrita no SRI do 1" Ofício sob a
matrícula n° 3.905, com as seguintes divisas e confrontações:

"Área de terras, nos arredores desta cidade, com a superfície de três mil, novecentos e
cinqüenta e nove metros quadrados (3.959nr), na Fazenda Santa Madalena, da Fazenda
Congonhas com as divisas e confrontações seguintes: "Começa num marco PP=0, cravado
nos cruzamentos da Rua "F" com estrada de ferro, desvio para embarque de gado segue
pelo alinhamento predial da Rua F, com o rumo de 30° 00" SE na distância de 82,50 metros
até o marco n° 1, deste com a deílexão à direita e segue confrontado com terrenos do
campo Base bali, com o rumo de 84° 26". N°0 na distância de 111,10(111,10) metros até o
marco n° 2, deste com a deflexão à direita e segue confrontando com a estrada de ferro
(desvio para embarque de gado), com os seguintes rumos e distâncias 40° 03' NE com 20
metros, até o ponto de partida, fechando assim o perímetro com a área de 3.959 metros
quadrados".

Art. 2" - Na área de terras descrita no ari. 1°, inciso 11, desta lei. serão

realizadas benfeitorias e melhoramentos urbanos, proporcionando maior segurança naquela região,
preservando-se a área da Capela lá existente, com 257,45nr, para as celebrações religiosas.

Art. 3° - Ficam isentos do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,
as transmissões dos imóveis permutados, descritos no art. 1°, incisos I e II, desta lei.

Art. 4"- Ficam desafetadas da destinaçao original as áreas institucionais
mencionadas nesta lei.

Art. 5" - Esta Lei ent

disposições em contrário.

Gabínct

ouche

Procu

na data de sua publicação, revogadas as

outubro de 2020

Bernardo

Município

V
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 75/20

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Através do presente projeto busca-se a autorização do Legislativo para a
realização de permutar áreas de terras com MITRA DIOCESANA DE CORNÉLIO PROCÓPIO,
visando implantar benfeitorias e melhoramentos urbanos na popularmente conhecida Vila Mariana.

Como se sabe trata-se de uma área de terras urbana, localizada

praticamente no centro da cidade, com aproximados 4.000m-, de propriedade da Mitra Diocesana e

que servia, na década de 80, para amparar famílias sem teto e em estado de extrema pobreza,

portanto, um imóvel para atendimento social de famílias necessitadas.

Contudo, com o passar do tempo as coisas foram mudando rumo e esse

imóvel deixou de ser o amparo para famílias necessitadas, tornando-se alvo de grande preocupação

das autoridades, notadamente do Ministério Público, eis que sua utilização não coaduna com a

função social para o qual se destinou, inclusive com notícias de uso e praticas de ilícitos.

Assim, a Administração Municipal, despertada por essa preocupação,

entrou em entendimento com a Mitra Diocesana, com o conhecimento do Ministério Público, para

se entabular uma permuta de imóveis, de modo a tornar-se o mesmo de domínio do Poder Público
Municipal, proporcionando ali implantar benfeitorias e melhoramentos urbanos, o que, certamente,
ocasionaria, além do embelezamento do local, melhor segurança para todos os munícipes daquela
reaiao.

Dessa forma, como trat

contar com sua aprovação unânime.

.  f

um projeto de interesse público, esperamos

mente
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Agente Delegado: FABRICIO PETINELLl VIEIRA COUTINHO
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Agente Delegado; FABRICÍO PETINELLI VIEIRA COUTiNHO
E-MAIL: contato@2ricp.com.br

RUA ESPÍRITO SANTO. 436, SALA 3. CENTRO, CEP: 86300-a00/FONE: (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

RESISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO ©ERAL rsamco DCnosTao wBiúTiti

C«ild»Fiii«l«igW _. .
M*Vt>M ̂  0»laina-

04 d* lieltab» de MM

Uma ftrefl dc tMTA urbana Ír^mrowSirrMaY^
com aa seguintes^ «noventa eBdscCTOmettosquau.™,..™---™ seguintes dinsa» e

aàTTT. neew cidado •
confrontações: •*"«* fByiAOl; ^ Avenida A. com a» seguintes
na divisa da Avenldo A, deste pon 32 02 metros cora raio de 21,00
distância.: 5.93 metros, em c^ r.S de 1 396.90 metros e curva de
SKtros, em curva de dcsravolvunento e , . jy. atí encontrar outro ponto deste
desenvohdmento de 17.15 metros m- b 'üin os nrír'''""* distândaa: em curva de
ponto segue confrontando cmn a curva de desenvolvimento de
dewMvolvjrocnto de currò de desenvolvimento de 9.52 metros com raio
20.S2 metros com raio de 20,00 metros, em cu^ metros com raio de 9,00 metros, atè
de 27,00 mcin.a e em curva de ^ acima de^mta.
encontrar o ponto inicial deaae ™to eomttm cravado na divisa de João

'^.^^^^'^«nente 01. deste ponto .^e
Batista Gomeo Oatti c ® ® Gatti e outros, com as scguinie# dirtâactas: 39.49
confrontando com a Jo5o^^ metros 27 44 metros e 28,95 metros, até encontrar
metros. 29,56 metros, 23.21 metros, 32,^m . ivcnlda A cm curva de deaenvolvimento
outro ptmto. desde potilo segue -ó«ntiar outro ponto, deste pou«> segue
de 24^ metros com raio e^tes distândae: 57.40oonfruntando com a Area de Preoeiva^^ nu-roa 18 00 metros, 45,53 metros c 33.41 »«rw.
metros, 10.31 metros. 22,M metros, oerfaeendo aMÍm a área adam dcMrita.
até encontrar o ponto Wdal dcw -çnto comum cravado nn divisa de João
ni,K» 0-" f>rr- - - o»- TITr
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metros. 30.00 metros. 20,08 metros. 18.37^s ^
92.55 metros, até enccntror outro ponto. ^®00 metros. 30.63 metros c em cuiva
S;va de desenvolvimento de 28.81 ^ "í^^ontrar outro ponto, deste
de desenvolvimento de 31.42 di^tandar 24.00 metro, e em ̂ ;a
ponto segue confrontando «m o Rua 08. ̂  m encontrar outro ponto, deste
de deaenvolvimento de 9.42 metros «»® ̂  siKuintea distancias: 120.55 metros, cm curro
ponto s^e confrontando com a^a 0^ de^OO metros. 38,00 metros e cm curm de
STdesenvolvimento de 31.42 encontrar outro ponto, deste
desenvolvimento de 9.42 í ̂'«BSSTkistandar 30.71 metros, em curva
ponto segue confrontando com a tom ̂  de 20 00 metros. 38,00 metros e em curt-a ̂
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confrontando com a Rua 16. com as ■«^«'í^.fí^—jvjniento de 40.80 metros com raio de
«««os com raio de 27.00 raio de 3,00 »e^.
182,00 metros, em curva de dcsenvot^ ■ metroe com raio de 6.00de 5739 m-tro. e cm <^a a Rua 08. com dtatanem d^W
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2® SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Agente Delegado: FABRÍCIO PETINELLI VIBRA COUTINHO
E-MAIL: contato@2rtcp.com.br

RUA ESPÍRITO SANTO, 436, SALA 3, CENTRO. CEP: 86300-000/FONE: (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

REGISTRO DE IMÓVEIS
RESISTRO GERAL mafmoocmúyt»

MATRÍCULA N.o_

IMÓVEL-

Md* Abril <lf MIS

Uma área de terra tirtana com 10.703,76 cuctrOB quadrados íd« toU, oeteccnU» c três metros
quadrados e setenta c seis ccnlímcox» quadrados), consütuidn pelo tote número ) (um) du qwdra
nütBcro 1 (ura), situada no -COIWOBTO BABITAaONAL FROTEâSOSA MABTHA DSQOSCH",
desla cidade dc Contélio Procôpk)/PR, com os seguintes divisa e eonfroniaçúes; 'Prantc com os Ruas
Projetadas B e N, respectivuraente, nas distàJicias de 15-1,01 m *• 20,07 m; Lado direito com o lote 2.
na dist/incie dc 162.62 m; Lodo coquerdo com a Rua Projclada A, na distância de 79,94 ro; Fundos
com u R. Proj. S. <m dcoenr. cm curva (R"98.30m), na dislAnaa dc 30.69 m* PROlKlltrARlA:
COUPAXHIA DE HABITAçÜo DO PARAXA • COKAPAS. sociedade dc economia mista estaduai.
CWP.J 76.592.807/0001-22, com «cdccm Curiliba/PH, A Ruu Marechal Dcodoro. n* 1133. REGISTRO
ANTERIOR: 13.283, ús d». 83, do ligo 2-Hgvdo 2" Oficio do SKl dc CornéHo PfOc6plo/PR. ComéUo
Procúpio/PR, 30 de ahrU de 201^<Ae^^toZ^

ria.trivlis(

AV.l/13.961. PROTOCOLO: N* 59.964 dc 30/04/2013. TiTULO: DOHfmO. Por requerimento da
ptoprieliite COMPAainA DE HABITAÇAO do PARAMA - COHAPA», sociedade de cconumia mista
estadual, CNP.J 76.592.8O7/000I-22, com sede em Curitiba/.'^, à Rua MorrChal Dcodoro, n" 1133,
neste ato representada pela Diretora de Projeto» JOCELY MARIA THQMAZONI LOYOIA, brasileira,
i-nnnitn eagenhciru civil, residente « domiciiinda a Rua Alexandre GuamiU), n" 764, Tarumã, em
CuritIba/HR. RO 1.147.404-SSP/PRc CPF 231.124.849-91, datado dc 18 de janeiro dc 2012, c tendo
em vista o refdsiro feito hoje do Deamerabramenlo denomiiuido de 'CONJUNTO HABITACIONAL
PROFESSORA MARTHA DEQUECIf, rituada nesta cidade, devidamente r^stredo no R-5/13.283 do
livro 2-aZ desta SctvcnÜa, o domínio do imóvel descrito na presente matriculo, possa a pertencer ac
KDBIcfplO PB copstÁvjr» PHOCÓPtO. pessoa Juridiea dc direilo púlMico interno, CNPJ
76J31,94l/0001-70, com sede cm Cornélio Procópio/PR, à Avenida Minas Oerais, n* 301. por farça
do art. 22 da Jej n-^é-^ôé dc 19/12/1979 (Lei do Porcdamcnio doSdo). Coroéiio Procúpio. .30 dc abri!
dea012.-Gé7r:^._

2« SEHVÍÇO OE R£GÍ51HÍ> úi'
Fatarictei Mbrafll VlsbB Cot<fi:>ho

Oficiai

: Rub Eafplrüo Sai4o, 496 - Sab 3 OBOtro
ComéHo Procópfo • PR
Confido: (43) 352S-5596



aíl
1" SERVIÇO DE REGISTRO DE lUÓVEIS DE OORNÉLIO PROCÕPK)

CNPJ N» 27.123.240/0001-30
KARINA COSTANZI FERNANDES - Oficial

TANIA REGINA MAIA - Escrevente Substituta
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS LÁZARO - Escrevente

REGISTRO DE (MOVEIS
'REGISTRO'0ERAL .

LIVRO 2-5LÍ*

044^

MATRÍCULA N.a_Mái. DATA.aQgg IWt

IMÔVEü fflOTOCOtON'»^ ' .
rm gBoctffm posBca totiflca tfo ̂Tate ptdfioo WaiiiÀ

úaáSaa^ tmíOa ao ceciff ̂  if .7aS8ie4li0q|WWt aw» wtfaj» An. >Bim emafa. if SM. twata ddado.

únloB-da LdiT.&DIS da 81/l2fl8eCapib(to 8a«ao4, BeRi4<Eo CN «aEsTâglã Ceir^adoria Oorol da AoSga
da Estada da Atende poeodo A tílS&a ̂  prásnto nisUada pan qo» dala flõ» earatsnlo o Boguinla taiAm):
teta a* 'W. d» agBdaa »-x. can a' te» totdl da «.wn.OfT tawewta o<namtiiB. tUatan» da
Tarwo to» niatttnniwial*» attnarta na Jtedto MbKontii. «wwtn olrttd^COmaaaefluWBatdMaas
siimftuitmiW(mTnMrBnod>tlBin»TB«i6uíara»cflínecanonBWBO^(lpotrtodapartMai.ata»adona^dmdBa
|jotea01eqadaqu8dwH-1.dBl«aoaaemJríiarBtauuflailuiidu<iúnioio>B01,waa8lanelada6S,eSiDetro8,f»Ão.
maiBB 01; deste ponto coca deflaápaaaqiãid&aBgueocadlttilaniloocmolate 01. na tfatenda da 80.00 metrp.^
o.tnsreo 02; tete peruo daHaitao O dteaa sagte en» Bnla rate peto aanHaneiia pradtel da Re Meda f^ida
SÓresini tia dbtSnda da 20^ inaere^ atd o mamo 03; deste ponto dBflexflo à dteSa ooR&«itando eom o lote 02 e
tfstãnctedaaqoo laatms; fite o nisreo 04 dedo ponto defleido 6 esquetda. oonaontane eom o loto 02. na âtencte
da aUMggtwa. fite ctnateo 08; datte ponto dBflBsfle a ateite confrontando come lote 03 o 04 na «Cstflncia da
8aij48 teoCma, fite o inateo OQ; dada potdo aogua eom dsBnteo a esquerda oonftoniando oom áraa parSoBtar do Sr.
antonioRte Júnior •Outrosk latestãncto da 128^10 fnatmik ateonamo 07; daito porto COR» dettateootfimdA

BSlOO natas fite o mana QaPPftwntn da oartMal. faOionrlo naoto. o »>g«'~'VTr trrn *»» do >1.807.07
«maiintiftwf. (Memorial DesettSvo a Mapa elataredos em 26020008 peto Bnoanbelia CtiO WeSnston

VOttoSiri CREA -SP 60815781430 o Ci^ - PR 6851887, dotteaneite aprovados peta Pietatuta aftwttipaJ om
m««i>^]iB'aMiii«itwtmflHT.^MlB«i«agBTBmmuiLml«MtmrMrtftflaBWBtlalPROPI8gfft«1ftit0gnafa»
nm ^jwaggTTiij. 081808 jurfiBea do dtnatte puõaeo tntemo^ deuManante traeSo no CGCMF eo6 nf
7BWfM1flHBlJacoBi«adBHa.flM.afifiaaBBiBt«.nPa01.naalacMBdaLRH»8n»n»riBiaOll:a«BtrfBiteiPaeS9
daaaaai¥aBgaOfBteldo6¥atdada.OoufACoroaBoProg>Plft600&^trflda2JOa.RanetscoDart8sl(eteiA6Wte
OateoedodommafiDOflciodoRaBistiodalmâvels.

AiMnftgOTBaaaAipaaagnaoPflBffg nP9m.99moeaMtr*fM».mBmKfíeSAfiatoaBB9
deracuatMooetoKmmattato m (teBaroco PBoearaei oesaoa turfto da dltate ptefloo titeno, davttamatite
iaaerfte ao CeCMF aob «r TasSLMttOOOl-Ta flom aede na Am. «Bnos OcmtA <P 801, msto eidadOh roprosenlado
aeiaftgftBattrtdnalíPr.1Jl«l>iJb»4lflM»ieaefta.t»BsaatmLadvoBadOL casado, oettadof da oõduta da tdanBdada
com roObtn sacai nr aioaaase (M fnsotto no CPRUP aob nr S21.74&54M0L eastdante a dondctOado A Rua
^pMte ssntgb nr nana ctdateb datsdo da 20030008 0 cofldBo mtpstett peta-Pneteüuia Mtmutpar daste
'ddada em data da OtfSOOOai assinada por Famatteo Cenário Mnesi OMsflo da Cadastro^ procedo A laasenta
ovadiatao paia fleer oonitando quo o imavei hcnUrotin a Rua Marta da Ponha Sorodidi desta Muntópi^ com
enatgSocfidastEsi 0*. 01i>1iXM0146i1001d)01. idnSBcado oorao iate 01, da quadn H'1, coro a draa da iaia2,38
mateaõuadrnilnn MoMBtodadedhaujhraiBQiia». ftwwvtn o taãyq gocatonta dw wnwrwita mteteate
Sd>Bitmq»dB opag teto a» 08. d» todm a-x. roro n -fiw «te m.aoy.qy

, I I H» 0t.0S.co4.0t4a.se08.C0>. Rflo incida rocetta a tteor do Rmn^ VRC
Orafiaddo A «ardada Dou fl CocnãQo Pnaofl^OrSOdo Ateado 2JI08LF)tBndno Cantas Note POBcito

OeiBBBdodofttaiBtroOaetodaRaBtstfodatmavBis.

roFiao ̂
CNPJ27.12324(M)001-30
Q^el. 3523-9708 ̂

Prooôçi^y

Emitida por Natatia Eduarda Saturnino, 6nn10/11/2020.
♦•♦CERTIDÃO VÁUDA POR 30 (TRINTA) DIAS^^^

Avenida XV de Novembro, n" 183, Sala 65, Edifício Ilha Porchat - Centro
Telefone: 043 - 3523-9708
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2" SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
MUNICÍPIO E COMARCA Pg CQRNÉLIO PRQCÓPIO / ESTADO DO PARANÁ

Agente Delegado: FABRlClO PETINELLI VIEIRA COUTINHO
E-MAIL: contato@2ricp.com.br

RUA ESPÍRITO SANTO. 436, SALA 3, CENTRO. CEP: 86300-000/FONE: (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

REGISTRO DE IMÓVEIS

LIVRO N.o 2 ^

RE6ISTRO GERAL mvKODxncnnoeEiMúyta-rortcio
OnO»rn>4fl>(Kt

tidrts>r Urt•■m •oncuL

MATRÍCULA N.O . . DATA

IMÓVEL:

Unia área de tema urbana com 4.086,56 metros quadrados (quatro mO, oítcota c sds metroa quadrados
ednquentaeads centímetros), referente & ARSA VERDB1. localizada no *PARQUB RBSIDBRCIALJOSS
TIBOrólO*, situada ne^ cidade de Cornélio PrucOpio/PR, cora as seguintes divisas c confrontações:
'Começa no Marco 0'PP. ponto de partida, cravado no almhamcQto predial da Avenida Projetada 'L' e
divisa com o Lote 01 da Quadra 05; deste ponto segue pelo alinhamento predial da Atentda Projetada *L'.
em linha rota, numa di.tiánciii de 19.23 metros ate o Marco n" I, cravado no entroncamento das Avenida
Projetada 'L* com a 'C e Rua Prqjetada T*; deste ponto, com deíloalo á esquerda, segue pelo
alíiihanieiiio da Rua Frojetaila 'T*. numa diuíância üe 55,26 nieUtM ulc o Marco n* 2, cravado no
alinhamento pradútl dn Rua Projetada T, dcsic ponto negue em eurvu dc raio de 5,00 metros cm direção
ao alinhamento predial da Rua Ihujetoda H* at£ o Muico 03. cravado no alinhamento, predial da Rua
Projetada 'N*. deste ponto com deflcxAo à esquetda, seguindo pelo alinhamento predial da Rua Projetnda
'N'. numa distância de 97,08 metros até o Marco n* 4, cravado na divisn do Loto 11 da Quadra 03 e
alínhontento predial da Rua Projetada 'N*; dai segue com dcflcxAo A esquerda. conlrontaDdo com oa
Lotes 11. 10, 09. 08. 07. 06. 05, 04, 03 02 e 01 da Quadro 08, numa dislfincia de 104,36 metros até o
Marco O^íV, ponto de partida, perfeaendo uma Arca dc 4.086,56 metro» quadrados." PROPRJETAIOO:
MUNIClnO DB CORNÊUO PROCÓPIO, pessoa juridicn de direito público inicrao, CMPJ
76.331.911/0001 70, com sede rm Cornálio ProcApio/H?, A Avenida Minas Gerais, n* 301. RBQISTRO
ANTERIOR; 8.799, As Oa. 199, do livre^2-A-R. do 2' Ofldo do SRl dc Ccraílio Procdpio/PR. Contato
Pfocôpio/PR, 04 dc outubro de 2000.- e-A—« jLam.- -

AufwVK.etodtSM

2«s'cRW?0 fâGlSTBÜ DE if.-OvEtSP«br& VWra Cüu^ÀMho
Oficio)

Rua Eaobto Ssrto, 436 - Sela 3 • Cert»
Coméfto Procôplo • PB
Gofilato: (43)



> SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉUO PROCÓPIO
CNPJ N" 27.123^/0001-30

KARINA CX)STANZi FERNANDES - Oficial
TANIA REGINA MAIA - Escrevente Substituta

FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS LÁZARO - Escrevente

f—wcatieaA fw»—
1 10J607 001 eiBTtelO Dl fflSSIBO DE HKHSS

uvno N. 2 REBieTRO GE13i
oiâVBL: 'fm B". Cffn o ftffi 1» ff?.
niifihwBhl Agfagco I. tmtik cMwl».ea^ seeuhtes (flvisaa e conftortBçae^^re^nmiwnBWi mihuiuiw i. mmm wwbwií wro w» - —*—

para a Rua das saSnas com a sasutato matfltta iSOjoi mstroa, «testa perto sagia famuto
(finlaa eom a Rua Ipanema na eoguMa inaMa 07,32 meOWk Oeste pflrtB sefftt taendo
«vfsa oom a Rua das BeoMftaa i» smfWa mecWa 68.02 metas, cteatejw^sye
Bmwwiift <8ii(sa a Rua Sentoa a a Ama taBde BI na aasutae meâfa 18A29 metas,

ponlp sesua 4vba oom Ftafano Josô RBwta na sesiâite nwSda l^ff
mataadesb DORto saeaa finado iSKba eom Heilane Joe6 lOmto na sestdnto meola
60,98 metae^ deata poRb» soQue fiaenda âdsa «ora a Rua Bepoa na seçtdRfia meiSda
281.33metes, pwbiawle uma áBBa de 3829^18 rog*.
PROPRffiTÁraoSífutfca da AeKo pCUte. CNPJ 7&381.9«1/0ü01'70, oom sede era Av. ICnas Ges^ 301.

REOBIRO ANIERIUR: MaMcula nPft834 no LMd nP2, desta oSda
PR0TOCOtO:N* 38418.de09n6B014. ^ «4 «
8EID OGirAL IP MtetO. D«^. 8(|3b«A. Contate iWyb.

fdMto 6 e dou te Con^ Roofl|áoPr, SflRWffllId. Fraadsco^Oantas Neto.

CMPJ27.123l24QIQ001-30
^Tel. 3623-0708

t^/p PfOCÔP^*

y

Emitida por Natalla Eduarda Saturnino, enn10/11/2020.
♦«•CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*»*

Avenida XV de Novembro, n® 183, Sala 65, Edifício Ilha Porchat - Centro
Telefone: 043 - 3523-9708 Página 1/2



2" SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
MUNICÍPIO E COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIOI ESTADO DO PARANÁ

Agente Delegado: FABRÍCIO PETINELLI VIEIRA COUTINHO
E-MAÍL: contato@2ricp.com.br

RUA ESPIRITO SANTO. 436. SALA 3. CENTRO, CEP: 86300-000/FONE; (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

REGISTRO DE IMÓVEIS

UVRON.0 2.

RE0ISTRO GERAL rswm'»»» uuiinsDuciM4v«a
CanWa n<n«t>(rR)

SmIMi M* SlKi

MATRICULA N.o ,_ DATA

IMÓVEL:

Uma área de lerra urbana com 947.70 metros quadrados (novecentos c quarenta c sete metros
quadrados e setenta centimecros quadrados], rerercnte a ARSA IRSTITVCIOKAL do JARDIU
VA1£ DO SOL n. mtuada nesta ddade e Comarca de Comflio Procdpio/PR. com as seguintes
divisas c conírontações: "Frente para o Prolongamento dn Avenida Barão do Rio Bronco com o
seguinte medida 29.62 metros. Em seu lado Dirdto (as divisa cora propriedade particular com
a seguiaic medida 43,69 metros, Em seu lado Esquerdo Cw diwsa com úrca venic cm uma
distancia de 29.39 metros. Os fundos com divisa cora a quadra 13 Jardim Vale do Sol em uran
Hltawf-in de 25,94 metros, perfazendo uma Área de 947.70 m2.' PROPRIETÁRIA: SABXA
ROSA TERRAPLERAQEM, LOTEADOSA B IHCORPORADORA LTDA-MB, pessoa jurídica, de
direito privado. CNPJ 78.966.512/0001-02, MIRE 4120751294-2, com sede em Comélio
Procbjno/PR. à Rua Francisco Moralo, n' 682, aala 02. Jnrdím, Alvorada. CEP 86300-000.
REOISTRO ANTERIOR; n" 17,614. ás fis. 14, do livro 2-DR do 2" Ofidu do SRI de ComcUo
Procdpio/PR. Comélio Procõpio/PR. 25 de Junho de 201.5.- ~ "ÍT-ííí"'

R.1/18.393. PROTOCOLO; N" 66.7.59 de 12/05/2016. TlTULÜ; DOUtNlO. Por requerimento
asainndo nesta ddadc cm dam de 11 d emaio de 2015 (11/05/201S). pela proprietâri.n acima
referida 3ANTA ROSA TERRAPLESAOEM. LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA-ME. retro
qualificada, neste ato representada por sua s6cia administradora. SILViA TERUMl
TAKAHASMi. brasileírolal. solteira, maior, empresária, residente c domidliudo(a) A Rua
Anchieta, n" 1.650, Jardim Bandeirantes, cm Comélio Procôplo/PR. RG 7.776,005-9-SSP/PR,
CPF 042.496.049-42, c tendo em vista o r^istn fdto hoje do Loteamcnto denominado de
'JARDIM VALE DO SOL II", atuada nesta cidade c Comarca, devidamente registrado no R-
2/17.614 do livro 2-DR desta Serventia, o domínio do imóvel descrito na presomcjnmricul^
6.766 dè'^/12/1979*^^do*%^lOTcnto tto Solo). CUOTAS: R$105,2i - 630,(WVRC.
FÜNARPEN: SELO DIGITAL N° VkBJÜ . D4zV2 . 4ZWng. Controle: lãKLl . BAiK (.'<$4.üU),
Comélio Proeápio, 25 dc junho de "

AuteiVllcttto^
SdtsBlliAiTAá»

2s SEflViÇO 0£ REGISTRO iivlÓVlIS
Fi^icio Pe&»ni

Oficial

Rua Espolio Santo. 436 • Sale 3 • Caniro
Comélio Pfooi^ • PR
Conlalo "131 1^53-6596
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CNPJ N" 27.123.240/0001-30

KARINA COSTANZí FERNANDES - Oficial

TANIA REGINA MAIA - Escrevente Substituta

FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS LÁZARO - Escrevente

REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO SERAL

LIVRO N.o 2...-. 2?.

MATRICULAiN.Q.. 0_^-pA outubro úe 1.9B4

IMÓVEL: UMfl área ds .tarraa, nos arredores dasta cldada, com a suparrícía da tris mil,-/
novecántos e* ciOQuenta' à nova 'metros quadrados (3.-9S9m2) , - na fazenda Santa Madalena, da'. -/
Tazenda Congonhasi' cora as díVisaa e conCrontaçõas seguintes:- "Começa num marco PP=0, crav^

do nos cruzamentos dè ftua"."r"'oom estrada"de ferro, desvio para embarque da gado segue pe
lo .alinhamento predial da^/Iua F, com o rumo ds 30® 00' S£ na distancia da 82,50 metroa ata
o merco 'b9 .1, easte com a daflaxio;à direita e segue confrontando com terrenos do campo -/
aa3e';:8all,.-coni' o-'rumo de 849 2â','«O na distância da'lli,B (lll,-10) metros até o marco n« 2,
dâs.te com a daflexio à dlTeita 'a segue confrontando com a estrada de ferro (desvio para aro

bac.Que de gado), com os seguintea rumos e distancias 409 02' NE coro 22 metros, 499 02| NE,
com 30 metros, 539 24' NE'com 20 metros, e 569 03' NE com 20 metros, até o ponto da parti
da, fechando aasira o perímetro com a área da 3.959 metros quadrados.(memorial descritivo -
assinado pelo. Engenheiro Diretor da O.O.y., 4rmando Cosa Prado de Paiva, em 00 de.maio de

1.96-70 páoPPÍETfflia:- PREF.E: TÚB4 !muNÍ CIPflL OE'CORN^LIO PRÒCáPIÜ, PflflflNií. y"-^ECISTflO AN- j
TEfliOR:- -Transcrigão numera 11.228, do Cartório da Registro de [móveis, 2" Ofício oasta Co.
maréa;'ÍT referi^ á verdade e dou-fé. Ccrnélia'ÇrácópioV 18 Pe outuUro de L-.994. 4' Oficiai'-

B-1 - MATRÍCUL-» N9. 3.905 - 18 da autuOro oe 1.984 - OCflC^O.-

Nos termos da Escritura Pública da Doação de Rropriadade Imóvel urbana, lavrada em notas '

I dd Tabelião Hanne Massud, Primeiro Ofício de Notas dasta Comarca, ero data de 21 de março -
I da 1.967, livro ns. 97, fls. 170., o imóvel constante da presente matrícula foi adquirida'
■ por ACJO PAROOUI-iL Cfl5fl PARR DESAMPARADOS DE CORNÉLIO PRDCÚPIO. PARANÁ, representada por '
seu presidenta, SANTO 2AWPR0NI0, Brasileiro, casado, própriatário, residente e domiciliado
nesta cidade, e por seu oriantador çeral, Viçaria aa Paróquia, PADRE CONRADO '<<Ai.TER, ala-/
mão, residenta nasta cidade., per doação feita pala PREFEITURA MUNICIPAL OE CORNÉLIO PRDCÚ
Pioi PARAn/, por seu raprasentanta legal, ROSSsiO PITELLI ■ brasileiro, casado, residente e
domiciliado nesta cidade, na qualidade de Prefeito Mgnicipal. (Impostos pagos) - Inter-Ui-
vQs, talãc n9 3291, na importância da üS;- 3.9 27.500,digo, sobre a quantia do íJ:- 3.927.5CG.
expedido pala Calatoria Estadual local, em data de 29 Oe dezembro de 1.966.- Certidão Neg^
tive n9.- 516/66, expedide pela Prefeitura Municipal local, era data de 28 de dezembro da -/
1.966 VALOR; 3:- 3.927,50.- CONOICOES:- As ccnstantea do titulo, (custas: H:- 25.863,12;
C.P.C. 3:- 1.293,16; Fundo.Penitenciário; K:- 5.172,62).- Q^aferldc á verdade e dou fé. -
Cornélio Procópio, 18 de outubro de 1.964. A Oficial j

^^W0D£/^
CMPJ27123.24ÍWC01^^

Vo 3523-9708 .

Emitida por Nataiia Eduarda Saturnino, em28/07/2020.
***CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS***

Avenida XV de Novembro, n® 183, Sala 65, Edifício Ilha Porchat - Centro
Telefone: 043 - 3523-9708

Página 1/2



coRnEuo{n>PROcopio
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e anáise de
documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terras com 1.053,70m^ localizada na Rua: Almir

Sérgio Silva (Rua 02), S/N - LOTE 30 da QUADRA "C". do Bairro: Estância
Marlene, conforme "croqui" fornecido pela Secretaria de Planejamento
Municipal.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro recente Instaurado neste

Município, com característica residencial em razão de sua localidade, próximo ao
Conjunto Benedito Catarino, sendo bem retirado e de difícil localidade. Trata-se de
uma área em aclive, sem grande necessidade de adequação de sua topografia, e não
possui edificações. Sendo estas as principais características da referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 1.053,70m2) a razão de R$ 136,20 (centro
e trinta e seis reais e vinte centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando um
valor total de R$ 143.513,94 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e treze reais e
noventa e quatro centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 1.053,70m2) a razão de R$ 149,82 (cento e
quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 157.865,33 (cento e cinqüenta e setej^il, oitocentos
e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.corne!ioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomelioprocopio
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VALOR MÁXIMO - (Área de 1053,70m^) a razão de R$ 164,80 (cento
e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 173.651,86 (cento e setenta etrês mil, seiscentos e
cinqüenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Cornélio Procópio, 24 de junho de 2020.

tonio ixeixe

Fiscal/deIDbnas e

tu ^
Maurmo/José Lara

iscai de Obras e Posturas

srik r. tíariate T5ernarain(

Fiscal de Tributos

José Carlos Gonça
Escritu

Oliveira Iracy Apáreciéo Feres
Fiscal dé^Obras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://wvvw.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: (gprefeituracomeiioprocopio
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verifícação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e anáise de
documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terras com 1.268,35m^, localizada na Rua: 05, S/N,
esquina com a Rua: 09 - LOTE 45 da QUADRA 16, do Bairro: Residencial Yvani
Paiva Gatti (lote desmembrado da Área Praça 5), conforme "croqui" fornecido
pela Secretaria de Planejamento Municipal.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro recente instaurado neste

Município, com característica residencial em razão de sua localidade, próximo ao
Jardim Panorama, sendo bem retirado, mas de fácil acesso e localidade. Trata-se de
uma área em plana, sem necessidade de adequação de sua topografia, e não possui
edificações. Sendo estas as principais características da referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 1.268,SSm^) a razão de R$ 173,04 (cento e
setenta e três reais e quatro centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando um
valor total de R$ 219.475,28 (duzentos e dezenove mil. quatrocentos e setenta e
cinco reais e vinte e oito centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 1.268.35m2) a razão de R$ 190,34 (cento e
noventa reais e trinta e quatro centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando
um valor total de R$ 241.422,81 (duzentos e quarenta e um mil. quatfoc^^tos e vinte
e dois reais e oitenta e um centavos).

Av. Minas Gerais. 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http://www.comeiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomelioprocopio
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VALOR MÁXIMO - (Área de 1.268,35m2) a razão de R$ 209,37
(duzentos e nove reais e trinta e sete centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 265.559,61 (duzentos e sessenta e cinco mil,
quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Cornélio Procópio, 24 de junho de 2020.

('H t
MaurílK) José Lara

Fiscal de Obras e Posturas

. Barlate rernarc

Fiscal de Tributos

José Carlos G

E

/es de Oliveira

irario

Iracy AparScído Feres
Fiscal de Obras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e análise de

documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito;

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terra urbana com 701,80m^, constituída pelo lote 3 da
quadra 01, do "CONJUNTO HABITACIONAL PROFESSORA MARTHA
DEQUÊCH", desta cidade de Cornéiio Procópio - PR. Com suas divisas e
confrontações determinadas pelo croqui em anexo.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em uma área definida como

residencial. " CONJUNTO HABITACIONAL PROFESSORA MARTHA DEQUÊCH",
com características exclusivas em função desta definição, próxima a PR-160, e
também com sua testada localizada em uma das principais vias do bairro, o que
facilita o seu acesso, também localiza-se próximo a duas importantes obras do
município em andamento (atualmente) - "HOSPITAL REGIONAL" e uma "SUPER
CRECHE", onde também devemos levar em consideração a densidade populacional
da região, e por se tratar de um bairro com características populares, para definição
deste valores.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 701,80 m^) a razão de R$ 165,15 (Cento e
Sessenta e Cinco reais e Quinze centavos) o metro quadrado de terreno; totalizando
um valor mínimo de R$ 115.902,27 (Cento e Quinze mil Novecentos e dois reais e
Vinte e Sete centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 701,80 m^) a razão de R$ 173,85 (Cento e
Setenta e Três reais e Oitenta e Cinco centavos) o metro quadradojde terreno;

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.comelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomeiioprocopio



GORnEUO{n>PROCOPIO
PREFEITURA

totalizando um valor médio de R$ 122.007,93 (Cento e vinte e dois mil e Sete reais
e Noventa e Três centavos).

VALOR MÁXIMO - (Área de 701,80 m^) a razão de R$ 183,00 (Cento
e Oitenta e Três reais) o metro quadrado de terreno; totalizando um valor médio de
R$ 128.315,94 (Cento Vinte e Oito mil Trezentos e Quinze reais e Noventa e Quatro
centavos).

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Esta comissão utilizou como base para a referida avaliação as
características constantes da documentação anexa ao protocolo (laudos
mercadológicos, matricula e toda documentação anexada); informações obtidas no
sistema de tributação do Município, e também a Planta Genérica de Valores, além de
valores de transações realizadas na mesma área (método comparativo). E também
realizou vistoria in locco no imóvel, (fotos em anexo). Onde após todas a informações
acima a mesma sugere a adoção do valor máximo aqui apresentado.

José Cario

Cornéiio Procópio, 07 de julho de 2020.

Mauiífio José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

ífik t. Êarlaté^Béraardinb
Fiscal de Tributos

alves de Oliveira

rário

racy Aparecido Peres
Fiscal de Obras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.comeiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: ©prefeíturacomeiioprocopio
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ANEXOS (FOTOS):

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: ht^://www.comelioprocoplo.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomelíoprocopio



ASSUNTO: CROQUI DE LOTE - ÁREA A SER DESMEMBRADA

LOCAL QUADRA 01 - LOTE 03 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQUECH

ÁREA 701.80

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-

DIRCEU FUNARI JÚNIOR
E.NCENH KIKO C:i\ II.

(;R.-\ - 2().l)54-0/PR
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e anáise de
documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL;

Uma área de terras com 757,58m^, localizada no prolongamento
Rua: Antônio Liranço, S/N - LOTE 05-A da QUADRA do Bairro: Jardim
Morumbi, conforme "croqui" fornecido pela Secretaria de Planejamento
Municipal.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro neste Município, com
característica residencial em razão de sua localidade, próximo aos Conjuntos: Jardim
São Silvestre e Jardim Pérola, sendo bem localizado e de fácil localização. Trata-se de
uma área em aclive, com grande necessidade de adequação de sua topografia, e não
possui edificações. Sendo estas as principais características da referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 757,58m^) a razão de R$ 215,05 (duzentos
e quinze reais e cinco centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando um valor
total de R$ 162.917,59 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e
cinqüenta e nove centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 757,58m^) a razão de R$ 236,56 (duzentos
e trinta e seis reais e cinqüenta e seis centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 179.213,12 (cento e setenta e nove mil, duzentos
treze reais e doze centavos).

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-0000
Site: http://www.corne(ioprocopio-pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



mm

CORnEUO{n>PROGáPIO
PREFEITURA

VALOR WIÁXIMO - (Área de 757,58m^) a razão de R$ 260,21
(duzentos e sessenta reais e vinte e um centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 197.129,89 (cento e noventa e sete mil, duzentos e
vinte e nove reais e oitenta e nove centavos).

Cornéiio Procópio, 24 de junho de 2020.

orno J^j
bras e Posturas"

Maurí/i José Lara

Fiscal deObras e Posturas
Erik Jt-. barl

Fiscal de Tributos

José Carlos Gon^
EscrltuFario

de Oliveira Iracy A
Fiscal d

'eres

)bras e Posturas

Av, Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio-pr.gov.br
Facebook: (gprefeituracornelíoprocopío
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e anáise de
documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito;

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terras com 615,36m^, localizada na Rua: Avenida
Michel Dib, S/N, - LOTE 13 da QUADRA 08, do Bairro; Conjunto Residencial José
Tibúrcio (lote desmembrado), conforme "croqui" fornecido pela Secretaria de
Planejamento Municipal.

DADOS ADICIONAIS;

Trata-se de um imóvel localizado em bairro neste Município, com
característica residencial em razão de sua localidade, próximo ao Conjunto Fortunato
Sibim e Jardim Ouro Verde, sendo bem retirado, mas de fácil acesso e localidade.
Trata-se de uma área semiplana, com pequena necessidade de adequação de sua
topografia, e não possui edificações. Sendo estas as principais características da
referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL;

VALOR MÍNIMO - (Área de 615,36m^) a razão de R$ 179,40 (cento e
setenta e nove reais e quarenta centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando
um valor total de R$ 110.395,58 (cento e dez mil, trezentos e noventa e cinco reais e
cinqüenta e oito centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 615,36m^) a razão de R$ 197,34 (cento e
noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 121.435,14 (cento e vinte e um mil, quatrocentos ̂
trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelÍoprocopio
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VALOR MÁXIMO - (Área de 615,36m2) a razão de R$ 217,07
(duzentos e dezessete reais e sete centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 133.576,19 (cento e trinta e três mil, quinhentos e
setenta e seis reais e dezenove centavos).

Cornéiio Procópio, 24 de junho de 2020.

Fiscal

Maurího José Lara

Fiscal de Obras e Posturas

:riK r.^bariate bernarairK

Fiscal de Tributos

José Carlos Go,

Es

es de Oliveira

rio

Iracy Aparecido Feres
Fiscal de^bras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http;/Avww.comelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e anáise de

documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito;

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terras com 616,83m^ localizada na Rua: Ipanema, S/N,
esquina com a Rua: Bombinhas - LOTE 06 da QUADRA S/N, do Bairro:
Residencial Atlântico (lote desmembrado da Área Institucional I) conforme
"croqui" fornecido pela Secretaria de Planejamento Municipal.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro recente instaurado neste

Município, com característica residencial em razão de sua localidade, próximo á BR
369, saída para Santa Mariana, sendo bem retirado, mas de fácil acesso e localidade.
Trata-se de uma área em plana, sem necessidade de adequação de sua topografia, e
não possui edificações. Sendo estas as principais características da referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de eiB.SSm^) a razão de R$ 164,80 (cento e
sessenta e quatro reais e oitenta centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 101.653,58 (cento e um mil, seiscentos e cinqüenta
e três reais e cinqüenta e oito centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 616,83m2) a razão de R$ 181,28 (cento e
oitenta e um reais e vinte e oito centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando
um valor total de R$ 111.818,94 (cento e onze mil, oitocentos e dezoito reais e
noventa e quatro centavos).

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://wvvw.comelioprocopio.pr.gov.far
Facebook: @prefeituracornelioprocopio
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VALOR MÁXIMO - (Área de 1053,70m^) a razão de R$ 199,41 (cento
e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 123.002,07 (cento e vinte e três mil, dois reais e
sete centavos).

Cornéiio Procópio, 24 de junho de 2020.

s e Posturas

MauríMo José Lara

Fiscal de Obras e Posturas Fiscal de Tributos

José Carlos Gonç
Escri

de Oliveira Irac^:..A'párêcido Peres
Fiscal de Obras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http;//www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomeíioprocopio
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PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "/n loco" e anáise de

documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terras com 947,70m^ localizada no Prolongamento da
Avenida Barão do Rio Branco, S/N, - Área Institucional, Bairro: Vaie do Sol II,
conforme "croqui" fornecido pela Secretaria de Planejamento Municipal.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro neste Município, com

característica residencial em razão de sua localidade, próximo ao Conjunto Vale do
Sol I e Jardim Primavera, sendo bem retirado, mas de fácil acesso e localidade. Trata-
se de uma área em aclive, com grande necessidade de adequação de sua topografia,
e não possui edificações. Sendo estas as principais características da referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 947.70m2) a razão de R$ 99,75 (noventa e
nove reais e setenta e cinco centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando um
valor total de R$ 94.533,07 (noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e
sete centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 947,TOm^) a razão de R$ 109,72 (cento e
nove reais e setenta e dois centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando um
valor total de R$ 103.981,64 (cento e três mil, novecentos e oitenta e um reais
sessenta e quatro centavos).

Av. Minas Gerais. 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.comelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomelioprocopio



CORnELIO{n>PROCOPIO
PREFEITURA

VALOR MÁXIMO - (Área de 947,70rn^) a razão de R$ 120,70 {cento e
vinte reais e setenta centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando um valor
total de R$ 114.387,39 (cento e quatorze mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e
nove centavos).

Cornéiio Procópio, 24 de junho de 2020.

Maüpílio José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

lardmo

Fiscal de Tributos

José Carlos Ives de Oliveira

urário

Iracy/Apareêrao Peres
Fiscal de Obras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.comelloprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracomelioprocopio
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