
1. Leitura e apreciação da Ata da Sessão Ordinária número 004/2017 . 
2. Leitura da correspondência recebida. 
3. Uso da tribuna. 
4. Discussão e votação da seguinte proposição: 

• Projeto de Lei número 009/2017- Substitutivo, de iniciativa 
do Poder Executivo, altera a redação do art. 3º da Lei n° 
947/2004, que dispõe sobre a concessão de vales-
alimentação aos servidores municipais e revoga a Lei nº 
1.579/2013; 

• Projeto de Lei nº 002/2017 de iniciativa do Poder Legislativo, 
denomina Estrada Afonso Ernesto Flach, estrada pública sem 
denominação na Linha Paris, neste município; 

• Projeto de Lei nº 003/2017 de iniciativa do Poder Legislativo, 
denomina Estrada Edmundo Lermen, estrada pública sem 
denominação na Linha Paris, neste município; 

• Projeto de Lei nº 004/2017 de iniciativa do Poder Legislativo, 
denomina Rua Amalia Laurena Ludwig, rua pública sem 
denominação neste município; 

• Projeto de Lei nº 005/2017 de iniciativa do Poder Legislativo, 
denomina Rua Elsa Petry, rua pública sem denominação no 
Loteamento Shrammel, neste município; 

• Projeto de Lei nº 006/2017 de iniciativa do Poder Legislativo, 
denomina Rua Erno Schrammel, rua pública sem 
denominação no Loteamento Shrammel, neste município; 

• Indicação número 005/2017, de autoria do vereador Marcos 
Antônio Beuren, para que estude a possibilidade de agendar 
uma visita ao DAER e à Secretaria dos Transportes do Rio 
Grande do Sul, a fim de viabilizar a realização da manutenção 
da RST 419, que liga Poço das Antas à Teutônia, bem como do 
seu acostamento; 

• Indicação nº 006/2017, de autoria da vereadora Andréia 
Brinckmann Griebeler, para que estude a possibilidade de 
prorrogar a licença maternidade remunerada de quatro para 
seis meses para todas as servidoras e empregadas públicas do 
Município de Poço das Antas; 

• Indicação nº 007/2017, de autoria do vereador Leonardo José 
Flach, que estude a possibilidade de revisar e alterar a lei 
municipal nº 858/2002, que trata da taxa de iluminação 
pública, especialmente o Art. 5º, §2º, no item D, onde consta: 



“Classe rural: 15.000 kw/h/mês”, que passe a constar “Classe 
rural: 500 kw/h/mês”; 

• Indicação nº 008/2017, de autoria do vereador Leonardo José 
Flach, para que estude a possibilidade de recolocar as placas 
de sinalização e refazer a pintura das faixas laterais e central 
do asfalto que liga à sede do município até a localidade de 
Boa Vista, bem como, providenciar a manutenção da pista, 
onde for necessário; 

• Indicação nº 009/2017, de autoria do vereador Leonardo José 
Flach, para que estude a possibilidade de asfaltar a Rua 10 de 
Novembro, trajeto que inicia no perímetro urbano de Boa 
Vista deste município, em direção à divisa com o município de 
Teutônia 

• Pedido de Informação nº 001/2017, de iniciativa do vereador 
Leonardo José Flach, informações referentes a situação da 
estrutura de todos os prédios públicos que serão utilizados 
por unidades da Secretaria da Educação, durante o ano letivo 
de 2017, especialmente em relação ao PPCI- Plano de 
Prevenção Contra Incêndio e o respectivo Alvará dos 
Bombeiros.  

5. Assuntos Gerais: 

 

 


