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 43/2020
No dia nove de setembro de 2020, as 9:00, reuniram-se, na Casa do Cidadão, os senhores: Nicole
Faligurski, Reinilda Fiorese, Abilio Antunes Neto, Clóvis Sidnei Fávero e Rosilda Aparecida
Boldori, membros da comissão de regularização da Gleba, para deliberação da pauta pré
encaminhada: 1. Protocolos de REURB ”S” e “E”. Inicialmente, Reinilda realiza a entrega, para
permanecer arquivada fisicamente (guardada) na Coordenadoria da Cidadania, uma caixa contendo
os protocolos enviados para cartório, explicando que foi cancelada a primeira CRF enviada, a qual
continha 57 processos, e enviada uma nova em substituição, na qual foram removidos os
protocolos: 6412/2019, 6652/2019, 8391/2019 e 15013/2019 para reanálise, entregando-os à
secretária Rosilda para saneamento. Na sequência o presidente questiona sobre as áreas públicas
(quadras 45, 67, 87 e 88) visto que estão sendo protocolados vários processos de regularização, bem
como, é notório e conhecido que tais áreas já estão, em sua maioria, ocupadas. Reinilda diz que o
próximo passo será o envio ao cartório da CRF das áreas públicas, conforme definidas no
mapa/projeto de regularização, e que posteriormente deverá ser avaliado os casos de
invasão/ocupação e providências a serem tomadas pela administração. O presidente também
questiona a unificação dos lotes 09 e 10, quadra 05, enviadas ao Planejamento via CI 23/2020 em
24/08/2020. Reinilda diz que irá efetivar a unificação e incluir para registro a área já unificada na
CRF das áreas públicas. Quanto ao questionamento/solicitação de agilidade nos protocolos de
desmembramentos, Reinilda diz irá priorizar dentro das limitações das demandas de trabalho da
secretaria. Em seguida passou-se para análise dos protocolos, sendo deliberado o que segue:
Protocolo 8248/2019/REURB-S - Lote 02 quadra 34 – Maria das Graças Gomes: Apresentar
documento de união estável e toda documentação do companheiro.
Protocolo 8998/2019/REURB-S – Lote 06 quadra 02 – Geraldo Joaquim de Souza: Documentação
de todos os moradores do imóvel ou declaração de não existir outros moradores.
Protocolo 9073/2020/REURB-S – Lote 12 quadra 40 – Dilson de Andrade Correia: DEFERIDO
REURB-S. Encaminhar para Coordenadoria da Cidadania para digitação da CRF.
Protocolo 9101/2020/REURB-E – Lote 09 quadra 25 – Albanir Haag: DEFERIDO REURB-E.
Encaminhar para Planejamento efetivar o desmembramento e cadastro individual. Após retornar
para Coordenadoria da Cidadania para lançamento da taxa e digitação da CRF.
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Protocolo 2474/2020/REURB-E – Lote 13 quadra 31 – Geter Gomes dos Santos: DEFERIDO
REURB-E. Lançar taxa e encaminhar para digitação da CRF.
Protocolo 3011/2020/REURB-E - Lote 14 quadra 31 – Eliseu Gomes dos Santos Junior:
DEFERIDO REURB-E. Lançar taxa e encaminhar para digitação da CRF.
Protocolo 8935/2020/REURB-E – Lote 13 quadra 52 – Marcio César Pedroso: DEFERIDO
REURB-E. Encaminhar para Planejamento efetivar o desmembramento e cadastro individual. Após
retornar para Coordenadoria da Cidadania para lançamento da taxa e digitação da CRF.
Protocolo 8936/2020/REURB-E - Lote 13/A quadra 52 – Nilza Maria Almeida Santos:
DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Planejamento efetivar o desmembramento e cadastro
individual. Após retornar para Coordenadoria da Cidadania para lançamento da taxa e digitação da
CRF.
Sem mais, encerra-se a presente, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II/
secretária, lotada na coordenadoria da cidadania, redigi esta, que segue assinada pelos presentes.
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