
PODER LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores - Itapoá / Santa Catarina

Ofício DG/Nº97/2009                  Itapoá (SC), 22 de maio de 
2009.

Senhor Prefeito,

Após cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos os seguintes documentos:

• Requerimento 27/2009 – requer informações sobre qual a situação financeira se 
encontrava o Município na ocasião da Posse do atual Prefeito;

• Requerimento 28/2009 – requer envio da resposta da empresa concessionária do 
transporte municipal motivada pela notificação extra judicial do Executivo no ano 
passado;

• Requerimento 29/2009 – requer informações sobre a contratação de transporte 
escolar municipal;

• Requerimento 30/2009 – requer veículo especialmente adaptado para transporte 
de alunos cadeirantes;

• Requerimento 31/2009 – requer  providências acerca de construção de Creche 
Municipal na localidade do Pontal;

• Requerimento  32/2009  –  requer  informações  quanto  à  possibilidade  de 
funcionamento de curso supletivo modularizado pela Rede Municipal de Ensino;

• Requerimento  33/2009  –  requer  informações  a  respeito  das  possibilidades  da 
construção do Mercado de Peixe, na localidade do Pontal e Figueira;

• Indicação Verbal 106/2009 – indica extensão de rede de baixa tensão em trecho 
do Balneário São José;

• Indicação Verbal  116/2009 – indica contato com Caixa Econômica Federal  no 
sentido de trazer para Itapoá o Projeto Nossa Casa do Governo Federal;

• Indicação  117/2009  – indica  construção  de  lombada  em  trecho  da  Rua  do 
Príncipe;

• Indicação 118/2009 – indica a disponibilização de um carro para atender 
ocorrências onde não é necessário o deslocamento de uma ambulância;

• Indicação 119/2009 – indica aquisição de um veículo para pronto atendimento  das 
localidades do Pontal, Figueira e Jaguaruna;

• Indicação  Verbal  120/2009  – indica  providências  na  recolocação  de  placas 
sinalizadoras e pinturas das faixas em toda a extensão da via pública na Estrada 
do Pontal e Figueira do Norte;

• Indicação Verbal 121/2009 – indica a retirada do excesso de areia e do mato nos 
acostamentos da via pública em toda a extensão da Estrada Geral do Pontal  e 
Figueira do Pontal;

• Indicação  Verbal  122/2009  –  indica  reforço  na  sinalização  das  lombadas  no 
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Município;
• Indicação  Verbal  123/2009  –  indica  reparo  em  trecho  do  asfalto  na  Estrada 

Cornelsen;
• Indicação Verbal 124/2009 – indica o conserto das luminárias públicas em frente 

ao Bar do Pedro, em Itapema do Norte;
• Indicação Verbal  127/2009 –  indica o patrolamento,  urgente, das ruas do São 

José II;
• Redação Final do Projeto de Lei do Legislativo 02/2009 – que denomina nome 

de rua: Alexandra de Godoy;
• Projeto de Lei do Legislativo 07/2009 – que Denomina Rua Eva Olkoski.

Sendo o que temos para o momento, renovamos os nossos votos de estima e 
consideração e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

PREZADO SENHOR
ERVINO SPERANDIO
PREFEITO MUNICIPAL DE
ITAPOÁ-SC

Recebido em:__/___/20___
    Nome:________________

     Função:_______________
               Ass:__________________
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