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INDICAÇÃO Nº. 006/2018 
 

  INDICO ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, 

para que estude a possibilidade de incluir na Lei Orçamentária Anual – LOA, a 

previsão para despesas das seguintes obras:  

1) alargamento da ponte na Rua Vanir Schneider;  

2) pavimentação asfáltica na estrada geral de Santa Inês, da iminência da casa de Gilberto 

Weiman até a sociedade;  

3) pavimentação asfáltica da Rua Hedio Lourenço Dilli em Boa Vista, especialmente, do 

fim do seu perímetro urbano até o início do asfalto na zona rural da mesma rua. 

 

JUSTIFICATIVA  

   

  A presente indicação é uma reivindicação dos munícipes, 

especialmente por serem obras já definidas em reuniões como prioritárias.  

Cabe lembrar que a obra solicitada no item de número “1”, em reunião 

realizada entre a Administração Municipal e munícipes no CEBOVI, em 2017, ficou 

em primeiro lugar entre as prioridades escolhidas, conforme ata número 053/2017.  

A obra solicitada no item de número “2”, em reunião realizada na 

Sociedade de Santa Inês, ficou em segundo lugar, conforme ata número 054/2017, 

pelo fato da primeira obra escolhida ser o alargamento de estrada. Considerando 

que o alargamento solicitado pode ser realizado pela Secretaria de Obras, sem 

grandes custos, a respectiva despesa não necessita de previsão específica na LOA,  

tornando desta forma, a obra solicitada no item de número “2”, como próxima 

prioridade que requer previsão orçamentária específica. 

Já a pavimentação asfáltica solicitada no item de número “3”, ficou 

escolhida como primeira prioridade na reunião realizada na Associação Cultural 

União Boa Vista -SUBV, conforme ata número 056/2017. 

É importante salientar que a comunidade participa das reuniões com 

intuito de eleger as prioridades do Município para cada localidade. Atendê-los 

efetivamente o mais breve possível, é uma das formas da Administração Municipal 

demonstrar a valorização desta participação. 

 
Poço das Antas, 08 de outubro de 2018. 

 
 

Leonardo José Flach 
Vereador 
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