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ATA 48/2021

DATA: 11/08/2021
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia,  horário  e  local  supracitados,  reuniram-se  os  senhores:  Valnê  Mamede de  Lucena,  Rosilda

Aparecida Boldori, Marta Ferreira da Luz, Fernanda Balbinot, André Gusczak e Tatiane K. dos Santos,

respectivamente presidente, secretária e membros da comissão de regularização da Gleba, nomeados

pelo Decreto Municipal nº 4879/2021, de 20 de janeiro de 2021, para análise processual conforme pauta

pré encaminhada, sendo deliberado:

Protocolo  12339/2021–  Lote  18  Quadra  62  –  Lucia  Kichil  dos  Santos:  DEFERIDO  REURB-E.

Encaminhar para a Coordenadoria da Cidadania para lançamento da taxa e emissão da CRF.

Protocolo 10622/2021 – Lote 03-3A-04 Quadra 36 – Tatiana Isabel Fuson e Protocolo 11125/2021 –

Lote 04 Quadra 36 – Simone Leite Gimenes de Gois: Iniciou-se a análise destes protocolos contando

com a presença  do servidor Fabiano Valore de Siqueira, responsável  pela  regularização da Gleba à

época  do  cadastramento/mapeamento,  convocado  pela  comissão  para  auxiliar  na  análise,  devido  à

divergência de informações, falta de documentação, e principalmente dado ao fato de Tatiana e Simone

requererem o mesmo lote (04/36). Foi solicitado autorização para gravação da reunião. A ata reduzida a

termo com arquivo digital juntado aos processos. Fabiano afirma que houve erro no cadastro e mapa da

quadra 36 que havia solicitado a correção a época mas que devido a ter saído da comissão não houve

tempo hábil  para  efetivar  as correções.  Ao analisar em conjunto os documentos dos arquivos,  bem

como,  os  documentos  apresentados  pelas  requerentes  nos  respectivos  processos,  a  comissão  julga

insuficientes para comprovar a posse. Considerando que a requerente Simone solicitou ligação de água

o qual foi efetivado pela concessionária de água do município e já informou verbalmente que pretende

construir, a comissão determina que sejam notificadas as requerentes para que não realizem nenhuma

espécie de alteração (construção, cerca, murro, venda, etc) nos lotes e que seja colocada placa de aviso

que os  imóveis  estão em processo  de conciliação via  REURB.  Posteriormente,  dentro da  demanda

administrativa  da  REURB,  serão  convocadas  as  partes  para  conciliação/mediação  extra  judicial  de

conflitos,  perante  a  comissão,  que  também  atua  como  Câmara  de  Conciliação  prevista  na  Lei

13.465/2017.

Sem mais, encerra-se a presente às 11:00:00, 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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