Prefeitura de Itapoá – SC
Comissão de Regularização da Gleba
Decreto Municipal nº 3893/2019
ATA 05/2020
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2020, as nove horas, na antiga sala do empreendedor, na
sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os senhores: Izabel Correia da Silva, Rafael
Vida Almeida, Diógenes Santos Moraes, Reinilda Fiorese, Valne Mamede de Lucena, e Rosilda
Aparecida Boldori, para reunião da comissão de regularização da Gleba. Após cumprimentar os
presentes o senhor Valne Mamede de Lucena deu início a reunião, tendo como pauta protocolos
Gleba II. Pelos técnicos do planejamento foi informado à comissão a respeito do andamento dos
documentos para efetivação da REURB junto ao cartório de registro de imóveis de Itapoá. O senhor
Valne e servidora Rosilda se propuseram auxiliar no que fosse necessário, ao que Reinilda disse ser
urgente a digitação da qualificação dos requerentes para inserção na CRF. Ficou acordado que
Rosilda e Mamede pegariam no planejamento as caixas com processos já deferidos para realização
da referida digitação. A comissão deliberou também que os processos já analisados e que tenham
juntada de documentos na SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo, poderão ser
verificados pelos funcionários do setor que fazem parte da comissão, podendo para tanto mudar do
status de indeferido para deferido, para tanto deverá ser feito um relatório destes processos e ser
apresentado à comissão na reunião seguinte para que conste em ata. Foi analisado o protocolo nº
47/2020, por pedido de prioridade no atendimento, por idade, conforme Lei 10.048/2000, sendo
deliberado:
REURB “E”:
47/2020 – Celso Kuhnem – Quadra 28 – lote 13 – Deferido E. A Comissão delibera que conforme
documentação entregue, seja encaminhado ao departamento de cadastro para que seja feita a
transferência da titularidade do imóvel, conforme contrato de compra e venda.
Sem mais, encerra-se a reunião e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na
coordenadoria da cidadania, redigi esta, que segue assinada pelos presentes.
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