
PODER LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores - Itapoá / Santa Catarina

Ofício DG/Nº128/2009                       Itapoá (SC), 23 de junho de 2009.

Senhor Prefeito,

Após cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos os seguintes documentos:

• Requerimento n°.  42/09 –  Requer  envio  de Projeto de Lei  alterando o art.  80 da Lei 
Municipal n°. 76/2001 concedendo ao servidor efetivo licença em caso de doença de filhos;

• Requerimento n°. 43/09 – Requer que o Poder Executivo providencie o cumprimento da 
Lei  Municipal  nº.  280/2004,  que  concede  isenção  fiscal  à  Nóbrega  Empreendimentos 
Turísticos Ltda., principalmente no que diz respeito ao artigo 3º em que estão explícitos os 
compromissos da empreendedora;

• Requerimento n°. 44/09 –  Requer que seja cumprida a Lei Municipal n°. 179/2008, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de manter a limpeza nos imóveis urbanos de Itapoá e dá 
outras providências;

• Requerimento n°. 45/09 –  Requer que o Poder Executivo providencie a legalidade das 
associações que compõe o “CDUI”, conforme Decreto Municipal n°. 920/2009, incluindo, 
assim, um representante das associações comunitárias e cooperativas;

• Indicação Verbal n°. 151/09 – indica a manutenção da Rua n°. 130, na Barra do Saí;

• Indicação Verbal n°.  152/09 – indica a manutenção e limpeza das laterais em toda a 
extensão da Rua n°. 1010, no Bairro Bom Retiro, Balneário Paese;

• Indicação Verbal n°. 153/09 – indica a limpeza da Rua Frontin;

• Indicação Verbal n°. 154/09 – indica reforma na pista de skate;

• Indicação Verbal n°. 155/09 – indica o restabelecimento do duplo sentido na Avenida do 
Comércio, no trecho entre a Avenida André Rodrigues de Freitas e a Expoverão;

• Indicação Verbal n°. 158/09 – indica a reforma dos postos salva-vidas.

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
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