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 30/2020
No dia três de julho de 2020, as nove horas e trinta minutos, reuniram-se, na Casa do Cidadão, os
senhores: Izabel Correia da Silva, Charles Adriano Muller, Valnê Mamede de Lucena e Rosilda
Aparecida Boldori, membros da comissão de regularização da Gleba, para deliberação da pauta pré
encaminhada: Processos REURB-E Gleba II 2020. Foram analisados os processos listados a seguir,
com as seguintes deliberações:
Protocolo 8703/2019 (REANÁLISE) – Lote 11 quadra 24 – Jeronimo Rendoki: Apresentar
documentos pessoais da esposa; Anexar requerimento para lançamento da taxa de regularização.
Encaminhar para Planejamento efetivar a subdivisão e cadastro individual;
Protocolo 3255/2020 – Lote 13 quadra 70 – Oswaldo Ferreira Filho: Apresentar
anuência/declaração de nada opor da mãe, senhora Lourdes Zavatin Carneloci, para regularização
em nome do requerente. Anexar requerimento de taxa de regularização.
Protocolo 3263/2020 – Lote 15 quadra 58 – Edison dos Santos Nabozny: Requerimento e
declarações incompletos. Apresentar: Formulários de requerimento e declarações devidamente
preenchidos e atualizados; Certidão de nascimento atualizada; Comprovante de posse anterior a
dezembro de 2016; Comprovante de quitação do contrato; e, Requerimento de lançamento de taxa
de regularização.
Protocolo 3320/2020 – Lote 01 quadra 32 - Edson Bett: Formulário de declarações incompleto;
Apresentar: Formulário de declaração devidamente preenchido; Comprovante de endereço
atualizado (local de residência); e, Requerimento para lançamento da taxa de regularização.
Protocolo 3409/2020 – Lote 04 quadra 84 – Altamir Manoel Matias: Formulário de declarações
incompleto. Apresentar: Formulário de declarações devidamente preenchido; Comprovante de
endereço atualizado (local de residência); e, requerimento para lançamento da taxa de regularização.
Protocolo 3523/2020 – Lote 04-1 quadra 48 – Luiz Girardello: Apresentar comprovante de quitação
do contrato de compra e venda; Anexar requerimento de lançamento da taxa de regularização;
Encaminhar para Planejamento efetivar a subdivisão e cadastro individual.
Protocolo 4697/2020 – Lote 13 quadra 38 – Geraldo Rene Behlau Weber. DEFERIDO REURB-E.
Anexar requerimento de lançamento da taxa de regularização.
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 30/2020 - Comissão de Regularização da Gleba.
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