
Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Página 2 de 2

Projeto de Lei nO 011, de 24 de setembro de 2018.

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros da Câmara Municipal:

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas

Excelência, o Projeto de Lei em anexo, que autoriza o Município de

Riqueza adquirir bem imóvel e indenizar a proprietária do referido

bem dá outras providências.

O presente Projeto de Lei visa aquisição de um bem imóvel

para criar a Casa da Cultura para preservar a história e memória co-

letiva dos antigos moradores do Município, por meio do Museu Histó-

rico de Riqueza.

Além disso, temos como objetivo preservar a memória, e valo-

rizar a identificação cultural dos moradores de Riqueza e Municípios

circunvizinhos, salvaguardando os processos de ocupação e de urbani-

zação do Município, valorizando a experiência histórica, a cultura e

as identidades sócias de Riqueza. Em anexo cópias: do Plano de tra-

balho, matrícula do imóvel, parecer técnico de avaliação mercadoló-

gica, laudo de vistoria, ata e portaria de nomeação da comissão.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, esta-

mos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-Io e,

sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelên-

cia os protestos de elevado apreço e distinta consideração.
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PROJETO DE LEI N° 011, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

AUTORIZA O MUNICIPIO DE RIQUEZA ADQUIRIR BEM IMÓVEL
E INDENIZAR O PROPRIETÁRIO DO REFERIDO BEM E DÁ OU-

TRAS PROVIDÊNCIAS.

RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado de

Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, na forma da

Lei Orgânica, submete à Câmara de Vereadores o seguinte Proje-

to de Lei

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ADQUIRIR,

casa residencial unifamiliar de madeira, com área 80,00 m2 (oi-

tenta metros quadrados), edificada sobre parte do lote urbano

nO 4 (quatro), situado à Rua João Seib, cidade de Riqueza, com

a área total de 708,00 m2 (setecentos e oito metros quadrados),

matrícula sob nO 11348, de propriedade da Senhora Ivone Hergen-

rader.

Art. 2° Fica o Município autorizado a pagar a proprietária do

imóvel, o valor convencionado pela Comissão Permanente de Ava-

liação de Bens Móveis e Imóveis o valor de R$ 200.000,00 (du-

zentos mil reais).

Art. 3° O imóvel será incorporado ao patrimônio público muni-

cipal, com finalidades culturais.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à
conta da dotação orçamentária vigente.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-

vogando as disposições em contrário.

a/SC, 24 de setembro de 2018.
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LIVRO N' 1 • REGISTRO GERAL

Matrícula n° 11348

DellCHDhuielodoJmóyel:'LQTE uRBANO~5-c(cinco ftCtt).. .

Lqca1ilae1o: Rua Jo4o Seib; da.cidade deIÜqueza, nesta Co~deMóndaf, se. distante 29.15
metros da esquina da Rua. 1080Sei1,)com a Rua João Mari.
Área:108.00mJ (~tos ~ oitQmetrosquadracios).

ConltoUtaç6es!
NOROEST.B, conto UU~ Riqueza.-/
SUDOESTE. eni24.00 metros,compamMioJote~o n04~daRUa1010Mari.
NORDEgIE, em 26.00 metros, com a~)OIoseib~ oidi faz frente.

SUDESTE, em 24.35 metros, com olôiê"lÚbafto' n° ~A. da Rua Joio Mari; o. em 5.00 metros, com
•• ".' . .' • •• , . . • ,:.' .' ~ it'IrJ.

parte dO lote UJbâm)' n° 4 .dá RUalelO-Mari •.:';-:
.: .' .. ' .. J " ..... .':~~.•«e:..>-
.B4i@.eatPes: UMA íon' CASA RBSIDENCIAL, unifamiliar. de madeira, com a área de 80.0Om2
(oitentametros~)~ ~ bom_;de~lo. .' . . .
Proprietários: JOBANNES _GENilia aI~CPF.+l°,133.()14.2~2, RO nO 214.309,
ssr-sc, e sUa mU1herGERmm"MÀRTBABERGENRÃDER, braSileira, CPFno'gC8.026.919:.o0.
RO nO 214.310, SSP-;SC; casados pela éOJilunhlo universal de bens, àpo~tados. residentes e

domiciliados na çidade de RiqLiéza,"SC.· .•.•;.
Rt!giffl'o anterior. n° 8.434. tls. 23S
Monda{, 06dedezeÜibro de 2005 .

nO30B este OfIoio, de 28/09/1965.
(Estelamarls Friedrich)Registradora Substituta.

- &l.Uae.çqMrBA EYINJJA
Tftglo; EsCritura Pública lavrada no Tabelionato de Riqueza. se. às Os. '193, livro nO 21, em
06/101200S,:l)rOtocolo nO 1101200S.
PmtgçoIo;no26.793. destadala.
Vegdedorc$ JQHANNES' BlBGENRÃDEB . e sua mulher. GERIJWD MAB]'BA
uEmENBÁDJ;B.já qualificadOs. . .- .

,AuJtel1tg: KQRT HBR~EIt }OA>JR, AD}WARGONCALm· c sua mulher QlSELA
HERGENRÃDJ3A GONCALvEs; MANfRED HER~ER e sua mulher m.JUBBTE SARA
SIQUBIRA HER.GiNRÃPER; todos repreSentados pelo proeurador JohaDnes Hergemuder.
CgmpradoR; IYQNE HERGEN'BÃPEBa' brasileira. solteira, maior. CPF nO 423.392.009-20. RG na
1.153.270, SSP-SC. residcrrte e domicUiada nesfá cidade. filha de lobannes Hergenrilder e Gertrud
Martha Hergenri1der.
DPs ftadlda; Ototal desús matrícula.
.YaloJ:i. R$ 11.199,49 (onze mil. centO e noventa e noVe ~s e ~llQ,ve centavos). sendo R$
3.771.27 pelo terreno e R.S1.428,22 pela casa. ~ ""/"'0 é,e~~egtf~(j~ . ...,

. # ..:-:.,<:"~'JJ~O'4t)o './/(5 i
."'-t\. #> _ •••. :;Lr< r::f'<Y'''~r..'''i'' ~ •..I...·~'Sr..RG!.r:', '-',,,,.,''':: •.••~_ •• l:~••

; ~ ;;:':.f,L.tt~t:tt3r fifl~'"l! .

e::fC.:../\!~1.t\{~~SFg;!:n~~t;H
H"'i,i~t;':i,in",!!...u-~'.=:.~,!{).".
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Registrador Titu/ar.SérgíoPompflio Eck6rl'" CPFno 250.424:16g.()O i
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. : :{ .. Matrfeula nO 11348

Certifico que esta és certidão de Inteiro Teor da Matricula n!;imero 113:48dol.ivron° 2. conforme imaeem acima (Lei
n°6,015173. art 19, § 1°).. ' . ' . . . ". . ... ..

FCY76532-010Q

Emolumentos; i

01 CertidãoAtua/i.zad$ de Inteiro Teor;.........••...R$ 10,35
Selos: R$1.90 Total: R$12,25. !

A presente certidão tem validade de 30 dias a contar da data de suaexpedíção .
Documento Impresso por meio e!e~Icq, Qualquer.rasu~ ou índlcio de adulteração será CO!1~rado fraude.

Confira os dados do ato em:

selo.tjsc.jus.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE RIQUEZA

PLANO DE TRABALHO

Aquisição de Imóvel para instalações do Departamento de Cultura e Museu

1. Identificação

A criação de um equipamento cultural para abrigar as atividades do Departamento de

Cultura e a implantação do Museu Histórico de Riqueza é um anseio antigo da comunidade.

A aquisição de uma casa construída na década de 1960, partiu de pressupostos legais e

orientações técnicas, que defendem a ideia de que o departamento de cultura e o museu são

ambientes em que a população possa se ver, se reconhecer e também se exponha para

conquistar a compreensão e o respeito de outras comunidades . Por isso, a idealização de

fazer dessa casa um espaço cultural público - com atividades culturais - é concebida com a

intenção da comunidade local refletir sobre as questões sociais e culturais de seu território.

O imóvel está localizado na Rua João Seib, 20, centro da cidade de Riqueza-SC.

Construída na década de 1960, pela família de Giovanni Didomênico, e possui um valor

histórico de memória coletiva cultural, sendo ela umas das últimas casas originais

remanescentes da cidade.

Importante destacar que a casa foi construída com madeiras nobres, como podemos

citar na origem do nome de nosso município: "Riqueza pelo valor econômico da madeira de

lei como o cedro, o angico, a canela, o louro, a gabriúva.: Uma verdadeira Riqueza em

madeira, como os luso-brasileiros falavam na época".

https://www.riqueza.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/l8636
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICíPIO DE RIQUEZA

2. Objeto Geral

• Adquirir um Imóvel para instalações do Departamento de Cultura e Museu Histórico de

Riqueza;

• Preservar a memória e valorizar a identidade cultural dos moradores de Riqueza e

municípios circunvizinhos;

• Salvaguardar os processos de ocupação e de urbanização do município e da região

apresentando a riqueza da experiência histórica e da cultura local, e as possibilidades

interpretativas para as memórias dessas trajetórias.

• Valorizar a experiência histórica, a cultura e as identidades sociais de Riqueza e seu

território e se tomar referência para a população local.

3. Objetivos Específicos

• Manter as características originais do imóvel, preservando e revitalizando o espaço

adquirido;

• Ocupar o espaço para promover, fomentar, coordenar e incentivar atividades culturais

com uma visão ampla e integrada, considerando a cultura como uma área estratégica

para o desenvolvimento local;

• Reconhecer a importância da cultura promovendo o acesso para a produção cultural dos

jovens e crianças, desenvolvendo programas com infraestrutura ampla e adequada para

ensaios, estudos, e socialização a partir das mais diferentes manifestações artísticas;

• Abrigar os acervos museológicos que servirão para registrar, classificar, organizar e

expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos do

interesse do município.

2



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE RIQUEZA

4. Metas

Adquirir casa para manter o funcionamento e preservação da mesma como forma de

significância e proteção ao patrimônio histórico adquirido.

O imóvel será referência, ponto turístico e paisagístico dos munícipes e pessoas que

visitarão o local.

Criar um circuito cultural entre as comunidades para conhecer, identificar, e valorizar

a casa, recebendo visitantes, escolas, grupos culturais, para apreciar o local que produzirá

documentários da nossa história, promovendo o intercâmbio cultural a nível regional e

municipal.

Demonstrar e organizar através de exposições, os trabalhos produzidos nas oficinas

de música, artesanato e demais grupos culturais.

Criar o Museu Histórico e Centro de Memória de Riqueza para abrigar os acervos

museológicos que servirão para registrar, classificar, organizar e expor ao público a

documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos do interesse do município

5. Finalidade

Nossos propósitos com aquisição da casa são:

• Proporcionar um ambiente com infraestrutura adequada para serem desenvolvidas as

atividades das oficinas de música, pintura, artesanatos, corais, e apoio aos grupos e

associações culturais já existentes no município, oportunizando espaços e ações de

cultura e lazer para os munícipes;

• Acondicionar o acervo de história oral, objetos, exposição fotográfica em painéis e

ações educativas do projeto aprovado pelo Ministério da Cultura "Pesquisa,

preservação e educação patrimonial em Riqueza e municípios circunvizinhos''

realizado pela Associação Cultural Friedrich Hass. A aprovação desse projeto foi

publicada no Diário Oficial da União em 02/01/2018. A iniciativa tem como objetivo

implementar pesquisa dos acervos de referência histórico-cultural, preservadas por

famílias e grupos socioculturais, localizados no município de Riqueza, SC, a fim de

dinamizar ações de registro da memória histórico-cultural e a preservação do

3



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE RIQUEZA

patrimônio cultural da localidade e municípios circunvizinhos;

• Ter um espaço para acondicionar os acervos históricos e culturais do município para

implantação do Museu Histórico e Centro de Memória de Riqueza.

6. Justificativa

o poder público deseja adquirir o imóvel para criar a Casa da Cultura e preservar a
história e memória coletiva dos antigos moradores do município, por meio da criação do

Museu Histórico de Riqueza.

Atualmente, a tendência natural das coisas é menosprezar as construções de outros

tempos, desvalorizar o que não é contemporâneo a fim de que estes imóveis, vistos como

ultrapassados, sejam destruídos para assim dar lugar a construções mais modernas,

atualizadas e consigam atender ao ritmo frenético das cidades urbanas. Este pensamento, de

que tudo que é velho é obsoleto, tem impactado diretamente na preservação do patrimônio

cultural imóvel, na conservação de uma memória coletiva, nas marcas históricas de uma

cidade. Não é possível preservar a memória de um povo sem, ao mesmo tempo, preservar os

espaços por ele utilizados e as manifestações quotidianas de seu viver. A conservação de

qualquer patrimônio cultural edificado é devido à relação do bem com a história do local, e

está diretamente ligada ao passado.

A iniciativa da aquisição do imóvel histórico é de extrema relevância para contribuir

na valorização do Patrimônio Histórico Cultural da nossa comunidade, principalmente

porque chamam atenção sobre a importância de lembrar o passado e registrá-I o antes que o

tempo se encarregue de apagar para sempre a memória histórica que constitui a identidade

dos moradores do lugar.

Com a criação do Departamento de Cultura, através da Lei 0428 de 19/11/2007,

fortaleceu-se o incentivo e investimento na área cultural do município. No ano de 2017,

foram retomadas as ações na implantação do Sistema Municipal de Cultura, para estarmos

legalizados perante o Ministério da Cultura (MinC).

Precisamos criar e manter a Casa da Cultura e o Museu histórico e Centro de

Memória de Riqueza para preservar e valorizar o patrimônio cultural do nosso município.

Neste espaço, serão desenvolvidas ações e de inclusão social, utilizando o patrimônio

cultural como ferramenta de interação,

Atualmente o município possui várias entidades de caráter cultural, podemos citar

alguns exemplos como a Associação Cultural Friederich Hass, Grupo de Patinação Anjos
4
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MUNiCíPIO DE RIQUEZA

Sobre Rodas, Coral Riquezense, Associação Cultural Italiana Vívere e Cantare, dentre outras

que são fomentadas através do Departamento de Cultura, e que não possuem uma sede

adequada para desenvolverem suas atividades.

É extremamente importante, incentivar as instituições para transitar de forma

dinâmica e participativa neste local, fomentando os grupos culturais através das oficinas de

artes, música, grupos de corais e vivências em grupo.

A proposta de adquirir a casa é uma oportunidade singular, de interesse turístico e

paisagístico, e uma referência para todos os moradores e visitantes de outros municípios.

Neste processo a cultura já existente, defende a importância em adquirir este imóvel, e

justificável é o interesse porque será fundamental proteger as identidades e tradições

culturais do nosso povo Riquezense.

7. Público Alvo

Atender a demanda das atividades do Departamento de Cultura, dos grupos culturais

que existem no nosso município, os quais envolvem crianças, jovens, adultos e idosos por

meio de ações educativas, de lazer e entretenimento.

8. Capacidade Técnica

O Departamento de Cultura, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

possui capacidade técnica com profissionais habilitados na área, como também atende as

condições fmanceiras para manter o funcionamento da casa, e dar continuidade as ações já

existentes, com melhor infraestrutura para atender as demandas dos grupos culturais,

preservar a memória dos antepassados.

Riqueza, 14 de setembro de 2018.
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EDINALDO DE SORDI

CRECI 0'7652

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICrPAL DE RIQUEZA - RIQUEZA-SC

PROPRJET ÁRIO DO IMÓVEL: IVONE HERGENRADER - CPF: 423.392.009-20,
RG 1.153.270 SSP-Sc.

OBJETO DA AVALIAÇÃO: As informações abaixo foram retiradas do Livro de
Registro Geral n? 02 do CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE MONDAÍ/SC,
matrícula n" ] 1.348 e visita ao local.

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua João Seib s/n", na cidade de Riqueza/SC, comarca de
Mondaí/SC.

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Lote Urbano n° 5 - C, com área total de 708,00m2

(setecentos e oito metros quadrados), localizado na Rua João Seib, em Riqueza/Se,
Comarca de Mondaí/SC, confrontando:
NOROESTE, com Lajeado Riqueza;
SUDOESTE, em 24,00 metros, com parte do lote urbano n? 4, da Rua João Mari;
NORDESTE, em 26,00 metros, com a Rua João Seib, onde faz frente;
SUDESTE, em 24,35 metros, com o lote urbano n° 4 - A, da Rua João Mari, e, em 5,00
metros com parte do lote urbano n" 4, da Rua João Mari. Com uma edificação
unifamiliar em madeira, com área de 80,00 m2 (oitenta metros quadrados), em bom
estado de conservação.

TIPO DO IMÓVEL: Lote urbano com grande extensão territorial, 708,00 m2

(setecentos e oito metros quadrados), com benfeitoria. Imóvel localizado no centro da
cidade, com toda a infra-estrutura necessária, como ruas asfaltadas, iluminação pública,
rede de esgotos, etc. Toda a extensão do terreno é plaina. A parte frontal é toda cercada.
Em todo o imóvel encontram-se plantadas árvores, folhagens, flores, grama, de várias
espécies que embelezam muito o imóvel. A benfeitoria fora toda edificada em madeira
beneficiada, estilo alemã, muito bem conservada, com grande valor histórico e cultural
para o município de Riqueza/Se.



OBJETIVO DA VISTORIA: A presente avaliação feita em loco, serve como subsídio
para avaliar o imóvel acima qualificado, por um profissional da área, e repassar ao
solicitante.

VTSTORIA DO IMÓVEL: A vistoria do imóvel foi realizada em 11 de Setembro de
2018, e, fundamentou-se na identificação física da área e levantamento documental,
além do reconhecimento do local em que o imóvel localiza-se de forma prática e
presencial.

MÉTODO UTILIZADO: Para determinação do valor do imóvel será utilizado o
Método Comparativo de Dados de Mercado e principalmente, levar-se-á em conta o
valor histórico que o imóvel representa ao município.

CONCLITSÃO: Diante do exposto, o valor de comercialízação é de aproximadamente
R$ 220.000,00 ( duzentos e vinte mil reais).

ENCERRAMENTO: Estando o laudo da propriedade urbana concluído, Edínaldo de
Sordi, CRECI/SC (Conselho Regional de Corretores Imobiliários) n" 17652, CNAI
(Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários) n° 5369, corretor e perito avaliador
especializado em avaliação de imóveis, coloca-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos que por ventura, se façam necessários.

Atenciosamente

Caibi, se, 19 de Setembro de 2018.

EDINALDO DE SORDl
Corretor de Imóveis - CRECII/ 017652 - CNAI- 5369

/
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Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Setor de Engenharia

LAUDO DE VISTORIA

Eu Cristian Ternus, Engenheiro Civil da Prefeitura de Riqueza/SC, CREA-
SC 134129-1, realizei vistoria a duas residências, para avaliar as condições
gerais do estado de conservação das mesmas.
A residência situada na Rua João Seib encontrasse em estado de
conservação bom em relação a sua vida útil. Em se tratando de uma
edificação antiga de madeira são necessárias algumas intervenções. As
instalações elétricas não estão de acordo com a NBR 5410/2008 -
Instalações Elétricas de Baixa Tensão, possuindo emendas a vista, tomadas
e interruptores antigos e grande partes dos fios e cabos expostos. Já a
vedação e repartições em madeiras, se encontram em bom estado tento
alguns pontos onde algumas madeiras apresentam apodrecimento. O
acabamento da edificação se dá através de pintura, está necessitando de
uma nova demão, para poder melhorar a aparência e durabilidade da
edificação.
Já a residência situada na Rua Iracema nos fundos do lote, encontrasse em
estado precário de conservação. Na fundação está faltando pilares para dar
sustentação ao assoalho. As esquadrias encontram-se deterioradas. A
varanda que da entrada a edificação esta em ruina, apresentando vigas de
madeiras, assoalho e porta quebrados. Toda a edificação apresenta na sua
parte externa apodrecimento da madeira e a pintura aonde ainda existe esta
bem precária. A edificação não possui ligação e rede elétrica. Devido ao
problema na parte da fundação não foi realizada uma vistoria interna, para
evitar qualquer tipo de acidente.

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.
CNPJIMF: 95.988.309/0001-48
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Município de Riqueza
Setor de Engenharia

Foto 1: Residência Rua João Seib. Foto 2: Instalação elétrica exposta.
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Foto 4: Madeira em estado de apodrecimento na aba.

Foto 3: Interruptores antigos.
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Foto 5: Pintura descascando.
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Foto 7: Falta de pilar na fundação. Foto 8: Esquadrias quebradas.
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Foto 9: Varanda no acesso a edificação.

~qu= -sc, 19 de setembro de 2018.
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Eng.? Civil: Cristian Temus
CREA-SC: 134129-1
Matrícula: 1184-3
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ESTADO DE SANTA CATARlNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

PORTARZA N° 305/2018

"CONSTITUI E DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE
AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, QUE
ESPECIFICA, PARA FINS DE ALIENAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

PUBLICADO NO QUADRO

......;;;...::~/O:ç I J g

RENALDO MOELLER, Prefeito do Município de Riqueza,
Estado de Santa Catarina, na forma da competência
prevista no art. 64, Inciso XXVI, e art. 96,
lnciso l, da Lei Orgânica do Município e de acordo
com o art. 17, Inciso I e Art. 53, §1°, da Lei N°
8.666, de 21, de junho de 1993;

Art. 1° CONSTITUIR a Comissão Permanente de
Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, sem ônus para o Município.

Art. 2° DESIGNAR, os servidores, ANDRÉ DORIGON,
brasileiro, solteiro, Diretor de Departamento; ADENAR ANTÔNIO PIGNAT,
brasileiro, casado, Secretário de Administração e Finanças; JULIANO LUIZ
BORTOLANZA, brasileiro, casado, Contador; OLDEMAR BERNARDES, brasileiro,
casado, Fiscal de Posturas; VAI.MOR RlGO, brasileiro, divorciado, Secretário
de Transporte, Obras e Serviços Públicos; SIMONE ROHDE BIZELLO, brasileira,
casada, Diretora de Departamento, para sob a presidência dó primeiro,
proceder as atribuições da presente portaria.

e imóveis, para fins
competente laudo.

Art. 3° Compete à comissão avaliar os bens móveis
de AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO, mediante a ,emissão do

Parágrafo Único. Na hipótese de não ser possivel
quan~ificar o valor em pecun1a, para fins de alienação, a comissão deverá
emitir parecer se os bens móveis são inserviveis e não atendam o interesse
público.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria N° 001/2018.

Prefeitura 31 de Julho de 2018.

PUBLICADONO QUADRO

MURALf~/-ºLtJ.L

CFE. LEI MUNICly 602/2012

~ ,I~/ . '.'!: :~M.;'V.
, "">

Municipal

informatizado nesta data
Riqueza, 31 de Julho de 2018.

Ademar ~gnat
Secretário de Administração e Finanças

Miriam~lIer
Mat. N° 2-1

Depto. Recurs s Humanos
Municrpio: e Riqueza

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 493675-3200
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ATA 02/2018 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 09:00hrs (nove horas),

nas dependências da Prefeitura Municipal de Riqueza, situada na Rua João Mari,

55, nesta cidade, reuniram-se os membros integrantes da Comissão Permanente de

Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, nomeados pela Portaria nO.305/2018 de 31 de

junho de 2018 composto pelos membros André Dorigon; Ademar Antônio Pignat;

Juliano Luiz Bortolanza; Oldemar Bernardes; Valmor Rigo; e Simone Rohde
Bizello; sob a presidência do Sr. André Dorigon. Para dar início aos trabalhos, o

Presidente cumprimentou a todos, nomeou o membro da Comissão Oldemar para

secretariar a presente Reunião. Dê início, foi esclarecido aos presentes que a

finalidade da reunião era a de avaliar o Imóvel com área de 708 m2 com editicação

de uma casa residencial de 80m2 conforme certidão de matrícula 11348 de

propriedade do Sra. Ivone Hergenrãder. Na sequencia o presidente esclareceu que o
objetivo da aquisição do imóvel edificado é para a instalação da casa da cultura e

museu. Posteriormente os membros avaliaram a solicitação, e por unanimidade

resolveram solicitar avaliação do imóvel edificado a uma corretora de imóveis, plano

de trabalho que será desenvolvido pelo Departamento de Cultura, para o uso do

imóveis, se adquirido, bem como Laudo de Vistoria da edificação pelo engenheiro

civil do município. Continuando o presidente André salientou que as avaliações

deverão ser entregues a comissão até o dia 14/09/2018, após a comissão se reunirá

novamente para finalizar a avalição. Passado o tempo necessário a comissão

entregará a avaliação para dar sequência aos tramites legais, como por exemplo

encaminhamento do projeto de Lei que objetiva a aquisição ao Poder Legislativo,

para apreciação, discussão e votação. Eu, Oldemar Bernardes Secretário nomeado

para o ato, redigi e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada pelos

pres

1
tes,será . sinada,
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ATA 03/2018 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 14:00hrs(quatorze

horas), nas dependências da Prefeitura Municipal de Riqueza, situada na Rua João

Mari, 55, nesta cidade, reuniram-se os membros integrantes da Comissão

Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, nomeados pela Portaria nO.

305/2018 de 31 de junho de 2018 composto pelos membros André Dorigon;
Ademar Antônio Pignat; Juliano Luiz Bortolanza; Oldemar Bernardes; Valmor

Rigo; e Simone Rohde Bizello; sob a presidência do Sr. André Dorigon. Para dar

início aos trabalhos, o Presidente cumprimentou a todos, nomeou o membro da

Comissão Oldemar para secretariar a presente Reunião. Dê início, foi esclarecido

aos presentes que a finalidade da reunião era a de avaliar as solicitações feitas na

reunião anterior ata n° 02/2018, para aquisição do Imóvel com área de 708 m2 com

edificação de uma casa residencial de 80m2 conforme certidão de matrícula 11348

de propriedade do Sra. Ivone Hergenrãder com a finalidade de instalação da casa da

cultura e museu. Posteriormente os membros avaliaram as solicitações feitas,

parecer técnico de avaliação mercadológica realizada pela corretora de Imóveis

Invista em Imóveis, onde constatou o valor de comercialização de R$ 220.000,00, o

plano de trabalho desenvolvido pelo Departamento de Cultura definindo objetivos,

metas e justificativas, além da capacidade técnica com profissionais para o

funcionamento do Imóvel, laudo de vistoria elaborado pelo engenheiro civil do

município, onde realizou vistoria a duas residências para avaliar as condições gerais

de conservação das mesmas, a residência situada na rua João Seib de propriedade

da Sra. Ivone Hergenrãder apresenta uma boa aparência e durabilidade sendo

edificação antiga em madeira, já o imóvel situado a Rua Iracema de propriedade do

Sr. Henrique E. Gdanitz encontra-se o imóvel muito deteriorado não sendo possível

fazer vistoria interna conforme fotos apresentadas. Após análise das documentações

e solicitações feitas a comissão decidiu por unanimidade concordar com a proposta

apresentada pelo município de Riqueza quanto ao valor de R$ 200.000,00 do imóvel

situado a Rua João Seib de propriedade da Sra. Ivone Hergenrãder, matrícula nO

11348, em seguida destacou-se a importância do encaminhamento para a

propositura do projeto de lei. Eu, Oldemar Bernardes Secretár" nomeado para o ato,

redigi e lavrei a presente ata, que depois lida e apç v pelos esentes, será
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