Prefeitura Municipal De Itapoá – Sc
Secretaria De Desenvolvimento Social e
Econômico Coordenadoria da Cidadania
Comissão de Regularização da Gleba
Decreto Municipal Nº 3893/2019
ATA 09/2020
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2020, as nove horas, na antiga sala do empreendedor, na
sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os senhores: Rafael Vida Almeida, Diógenes
Santos Moraes, Izabel Correia da Silva, Monica Harms Soares, Telma Maria Teixeira Bauer, Eliana
Nehring Silveira, Valnê 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 I, sendo deliberado o que se segue:
Protocolo 599/2020 – Valmir Mendes – Fez juntada de documentos e solicita prosseguimento no
processo de regularização do lote 297 – Gleba I. Informa que o lançamento da taxa de regularização
poderá ser lançada em parcela única, e, solicita prioridade no atendimento. Deferido. Lançar taxa
de regularização a vista, conforme requerimento e após anexado comprovante de quitação da
mesma, encaminhar para lavratura da escritura.
Protocolo 15316/2019 – Paulo Roberto de Miranda Sandoval – Regularização dos lotes 240, 239 e
238-B. Fez juntada de documentos e informou que referente ao lote 240 já efetuou o pagamento da
taxa de regularização. Após análise dos processos a comissão decide:
Lote 240 – Deferido. Regularizar área total de 1349,60 m², conforme DIAF, matrícula e cadastro
municipal para Paulo Roberto de Miranda Sandoval, considerando taxa de regularização já paga e
desistência dos irmãos. Solicitar alteração cadastral e financeira para o nome do requerente junto ao
Órgão Tributário, bem como, correção no mapa junto a Secretaria de Planejamento, visto que consta
apenas no mapa uma subdivisão (lote 240-B), no cadastro está correto área total conforme DIAF e
matrícula em cartório. Encaminhar para cartório para lavratura da escritura.
Lote 239 – Deferido. Regularizar em nome do requerente Paulo Roberto Miranda Sandoval,
considerando desistência de sua irmã Kátia Maria de Miranda Sandoval Leal. Solicitar alteração
cadastral e financeira junto ao Órgão Tributário, para o nome do requerente. Lançar taxa de
regularização e após quitação da mesma encaminhar para lavratura da escritura.
Lote 238-B – Solicitar alteração cadastral e financeira junto ao Órgão Tributário, para o nome de
Paulo Roberto Miranda Sandoval, considerando a desistência de sua irmã Elizabeth de Miranda
Sandoval. Realizar procedimento interno junto à Secretaria de Planejamento de averbação da
subdivisão, com os documentos constantes do processo. Deferido também lançamento da taxa de
regularização, confirmar com requerente qual a forma e dia de pagamento.
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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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