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Aos vinte de maio de 2020, as nove horas, reuniram-se, na Casa do Cidadão, os senhores: Izabel
Correia da Silva, Reinilda Fiorese, Hamanda Fernandes Henk, Valnê Mamede de Lucena e Rosilda
Aparecida Boldori, membros da comissão de regularização da Gleba, para deliberação da pauta pré
encaminhada: CRF e Notificação de confrontantes. Após cumprimentar a todos o presidente, senhor
Valnê Mamede de Lucena, inicia a reunião apresentando o mapa com assinatura dos confrontantes e
relatório da visita “in loco” realizada para coletar as assinaturas. Informa que no sábado dia
16/05/2020, acompanhado da servidora Rosilda, realizaram a diligência com o carro da Casa do
Cidadão. Dos trinta e um confrontantes, onze assinaram, dois se negaram assinar, cinco eram lotes
sem construção e quatorze casas estavam fechadas. Informa ainda que as correspondências A.Rs,
para os vinte confrontantes faltantes, serão encaminhadas via correio na data de hoje, e que, assim
que Marcele da procuradoria revisar o texto do edital, o qual foi encaminhado via e-mail, o mesmo
será publicado, finalizando então a etapa de citação dos confrontantes. Izabel repassa que analisou a
CRF juntamente com o senhor Diógenes, entregou para Reinilda as ponderações que fizeram e
ficou com uma cópia para mostrar para o prefeito. Reinilda diz que encaminhará para o cartório, no
máximo, até terça-feira, dia 26/05/2020, a CRF com 57 processos. Informa que retirou os processos
que possuíam mudança de proprietário pois precisa tirar negativa de débitos municipais e solicitar à
Tributação a alteração de proprietário no cadastro municipal. Dessa forma somente enviará os 57
processos que no cadastro municipal consta o requerente como proprietário. Hamanda se
responsabilizou por enviar ao Gabinete do Prefeito minuta do Decreto de aprovação da CRF e
elaborar ofício de encaminhamento ao cartório. 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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