
 

 

DECRETO Nº 4.256/2020 

INSTITUI COMISSÃO MUNICIPAL DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E 

RURAL PARA REGULAMENTAR E DEFINIR 

AREAS A SEREM REGULARIZADAS E OUTROS 

PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 

13.465/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, 

no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 

pelo artigo 49, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e, 

ainda,  

 

   CONSIDERANDO que o Município de Romelândia possuir diversas áreas as 

a serem regularizadas no perímetro urbano municipal e rural, e a fim de efetivar sua de 

Regularização com base no na Lei Federal 13.465/2017 REURB. 

 

          CONSIDERANDO a necessidade de formar uma comissão municipal de 

regularização fundiária, para ser o elo de ligação, entre o Município  e demais órgãos de 

governo ou privados, para a efetiva regularização fundiária no território municipal. 

 

DECRETA: 

 

       Art. 1º Fica instituída a Comissão Municipal de Regularização Fundiária, 

composta pelos seguintes membros: 

 

                   I – NILSON SCHAEFFER - Fiscal de Tributos externos 

        II – ROBNSON LUIZ SCHOLTZE -  Engenheiro Agrônomo 

                   III – JEFERSON DOUGLAS BREITEMBACH - Engenheiro Civil 

IV – MILTON AIMI – Secretário de Administração e Fazenda 

V – ELIANE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - Secretária de 

Assistência Social e Habitação 

VI – ANDRIELI ROTAVA – Procuradora Municipal 

 

Parágrafo único: Os servidores públicos indicados poderão ser substituídos 

por meio de portaria, conforme a demanda, férias, licenças, afastamentos ou por 

interesse do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 2º A presidência da Comissão será exercida pelo servidor NILSON 

SCHAEFER - Fiscal de Tributos externos, o qual poderá requerer informações e 

documentos diretamente de órgãos da Administração direta, indireta ou delegar 

atribuições a seus membros. 



 

 

Art. 3º O próposito da Comissão é acompanhar o conjunto de ações voltadas 

à adequação dos assentamentos irregulares preexistentes às conformações legais de 

titulação de seus ocupantes, concedendo a título de legitimação de posse das áreas 

objeto de demarcação urbanística, para fins de promoção de regularização fundiniária de 

interesse social e especifico tendo por base as diretrizes constantes na Lei nº 

13.465/2017 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

 

        Romelândia (SC), 07 de julho de 2020. 

 

 

Valdir Bugs 

Prefeito Municipal de Romelândia 

 

 

 

Registrado e publicado em data supra 

 

         Milton Aimi 

 Secretário de Adm. e Fazenda  

  

 


