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 47/2020
No dia vinte e cinco de setembro de 2020, as 11:00, na Secretaria de Planejamento, reuniram-se os
senhores: Reinilda Fiorese, Hamanda Henk, Clóvis Sidnei Fávero e Rosilda Aparecida Boldori,
membros da comissão de regularização da Gleba, para tratar dos assuntos a seguir, sendo deliberado
o que segue:
Protocolo 8690/2019 – Valdelirio Licheski dos Santos – lote 08 quadra 11 – Protocolo já
analisado e enviado ao cartório, no entanto, está com erro de metragem no cadastro. Será enviado
ofício ao cartório solicitando retificação da área.
Protocolo 6586/2019 – Antonio Israel Carmim – Lote 04 quadra 22: Considerando juntada de
documentos solicitados, Deferido REURB-S. Encaminhar para Coordenadoria da Cidadania digitar
CRF e enviar CI ao Órgão Tributário, solicitando correção da metragem na guia de
informação/cadastro municipal, visto constatado divergência/erro no lançamento da informação.
O presidente Clóvis solicita que Hamanda verifique junto ao cartório a possibilidade de
disponibilizar um canal de comunicação para que a Coordenadoria da Cidadania possa buscar
informações/sanar dúvidas que surjam no atendimento aos munícipes referente a tramitação da
REURB da Gleba II. Considerando que Hamanda confirmou reunião com o cartorário na semana
seguinte, Rosilda reforça pedido de informação dos valores dos emolumentos a serem custeados
pelos requerentes de REURB-E, bem como, se a CFR dos processos de REURB-E pode ser enviada
de forma coletiva. Rosilda também solicita à Hamanda, a tramitação para a Comissão, dos
processos no sistema, para que ela, secretária possa inserir as decisões da comissão e dar os devidos
encaminhamentos aos protocolos. Rosilda diz ainda que entende a dificuldade devido a alta
demanda de trabalhos na Secretaria de Planejamento, mas que precisa da tramitação para evitar que
os processos fiquem parados. 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.

Ata 47/2020 - Comissão de Regularização da Gleba.
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