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ATA 14/2021

DATA: 05/02/2021
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se extraordinariamente, os senhores: Valnê Mamede

de  Lucena,  Rosilda  Aparecida  Boldori,  e  Marta  Ferreira  da  Luz,  respectivamente  presidente,

secretária e membro da comissão de regularização da Gleba, nomeados pelo Decreto Municipal nº

4879/2021, de 20 de janeiro de 2021, para oitiva de esclarecimentos do senhor Jocenildo Pires

Crisanto, referente ao Protocolo 9720/2019 - Lote 04 quadra 17 – Francisca Almeida de Souza. O

senhor Jocenildo se prontificou a comparecer perante a comissão para esclarecer a venda do imóvel

supracitado para a requerente, uma vez que a requerente não comprovava a sucessão de posse, pois

o imóvel está cadastrado em nome Glaucia Maria Vasques de Souza e quem vendeu para Francisca

foi o pai e mãe do depoente, Senhor Daniel Cardoso Crisanto e Alvina Pires Crisanto, em 2019.

Jocenildo explica que o imóvel sempre foi do seu pai e de sua mãe e que Glaucia é sua cunhada,

casada com seu irmão Edenelcio, informando que o lote ficou cadastrado no nome dela porque o

casal morava no imóvel até a venda e precisavam de comprovante de endereço para o cadastro do

bolsa família. Afirma ainda que sua cunhada e irmão não se opõe em assinar anuência para dona

Francisca e deixou junto ao processo o contato (fone) de Gláucia. Quanto ao contrato de venda para

o senhor Luiz Alberto dos Santos Seixas, explica que houve a venda em 2018, mas que como o

comprador mora em outro Estado e para evitar que ele tivesse que retornar a Itapoá para assinar a

transferência para dona Francisca, o senhor Luiz solicitou fazer a venda direto do senhor Daniel e

Alvina para Francisca. Dessa forma, Luiz Alberto vendeu para Francisca Almeida verbalmente e

solicitou firmar contrato direto com Senhor Daniel e Alvina, ao que todos estavam de acordo.

Sem mais, encerra-se a presente às 9:30, 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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