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Ao primeiro dia do mês de abril de 2020, as nove horas, conforme convocação do presidente, reuniram-se na
antiga sala do empreendedor, sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, os senhores: Reinilda Fiorese,
Hamanda Fernandes Henk, Delly Lima Maciel Neto, Nicole Faligurski Ferreira da Silva, Valnê Mamede de
Lucena e Rosilda Aparecida Boldori, membros da comissão de regularização da Gleba, tendo como pauta
finalização dos documentos da primeira remessa de lotes a serem enviados para cartório – Gleba II. O
presidente cumprimenta a todos e incia a reunião informando que esteve em reunião com o prefeito
municipal, do qual obteve autorização para prosseguir com os trâmites dos processos de regularização
fundiária. Foram apresentados por Reinilda e Mamede os documentos que já estão prontos. Faltam finalizar
ofício com histórico, auto de demarcação, confrontantes e incluir medições dos lotes na CRF, a qual foi
digitada com dados dos processos individuais pelos servidores da coordenadoria da Cidadania, faltando
apenas inserir as medições e revisão final pela Secretaria de Planejamento. Foi solicitado por Reinilda e
Hamanda que fossem incluídos mais dois processos nesta remessa, os quais já estão deferidos e apenas estão
aguardando a juntada de documentos. Rosilda irá solicitar os documentos aos requerentes com urgência e
anexar os processos. Rosilda explica que ficaram em sua mesa cerca de trinta processos de REURB E, que
estão faltando algum documento ou informação, os quais foram deixados para a segunda remessa, visto que
devido a situação da quarentena optou-se por aguardar para chamar os requerentes para realizar a juntada de
tais documentos. Reinilda se compromete a trabalhar com exclusividade no fechamento dos documentos
faltantes, tendo em vista serem documentos mais técnicos e por ela ter acompanhado o processo de
regularização da Gleba II desde o início. Sobre a regularização das quadras 14 e 16 - Emiliano e, 24 e 30 do
São José II, foi solicitado a Secretária de Planejamento a análise, encaminhamento pré notas a ADEHASC e
continuidade nos processos. Hamanda e Reinilda informaram que já iniciaram a análise mas que precisam
avaliar mais criteriosamente e que nos próximos dias terão um parecer mais concreto.
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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