
PODER LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores - Itapoá / Santa Catarina

Ofício DG/Nº114/2009                 Itapoá (SC), 05 de junho de 
2009.

Senhor Prefeito,

Após cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos os seguintes documentos:

• Indicação Verbal 131/2009 –  indica limpeza nas margens das ruas que ligam o 
bairro  Itapoá à Figueira  do Pontal,  bem como em toda a extensão da Estrada 
Cornelsen;

• Indicação  Verbal  132/2009  – indica  a  manutenção  da  Travessa  Venâncio,  no 
bairro Samambaial;

• Indicação Verbal 133/2009 – indica a manutenção urgente do calçamento em um 
trecho da Rua Espírito Santo;

• Indicação  Verbal  134/2009  –  indica  patrolamento  da  Rua  1.720  no  Balneário 
Palmeiras;

• Indicação Verbal  135/2009 – indica o patrolamento,  a  limpeza de bueiros e a 
desobstrução de valetas na Rua 2.320;

• Indicação Verbal 136/2009 – indica a construção de um abrigo provisório no posto 
de saúde do bairro São José;

• Indicação Verbal 137/2009 – indica a instrução dos operadores do setor de Obras 
e Serviços Públicos para que na passagem da patrola  nas ruas principais  não 
deixem “calombos” na entrada das vias paralelas;

• Indicação Verbal 138/2009 – indica manutenção das placas de sinalização que 
servem de orientação aos turistas do Município;

• Indicação Verbal  139/2009  –  indica  alteração no  local  de  batida  de  ponto  de 
alguns agentes comunitários;

• Indicação  Verbal  140/2009  – indica  a  instalação  de  luminárias  em  frente  à 
ACOPOF, na Avenida Beira-Mar;

• Indicação Verbal 141/2009 – indica alteração na fachada do P.S.F. que atende às 
regiões da Figueira e do Pontal;
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• Indicação Verbal 142/2009 – Indica o alongamento de lombada na Avenida Saí 
Mirim, lombada localizada em frente à Mademóveis;

• Indicação Verbal  143/2009 – indica a instalação de uma lombada na Avenida 
Celso Ramos, em frente à Panificadora Doce Tentação;

• Indicação  Verbal  144/2009  –  indica  para  que  se  providencie,  com  urgência, 
ciclovia, entre os Balneários Rainha e Paese.

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

Atenciosamente,

Luis Carlos Zagonel
Diretor Geral

PREZADO SENHOR
ERVINO SPERANDIO
PREFEITO MUNICIPAL DE
ITAPOÁ-SC

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

     Função:_______________
               Ass:__________________
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