
 

 

ATA N°919 DA SESSÃO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberta a 

sessão a Senhora Presidente solicitou que a Vereadora Taniamar Webber Vicenzi, 

efetuasse a leitura da ata da sessão anterior da qual foi lida e aprovada por unanimidade. 

A Presidente solicitou para a Vereadora Rosane Bassegio Crespi ler a Pauta e Ordem do 

Dia sendo o Projeto 1.322, de 16 de Novembro de 2011. Que cria o Conselho 

Municipal de Turismo no Município de Coxilha. Encaminhado para as comissões. 

Pedido de Indicação N° 034/11. De autoria da Vereadora Taniamar Webber Vicenzi 

que sugere a implantação de academia ao ar livre na futura Praça Municipal de Coxilha. 

Encaminhado para as comissões. Pedido de Informação N° 018/11. De autoria da 

Vereadora Rosane Fátima da Silva da Silva. Que tem o objetivo de dar continuidade às 

ações fiscalizadoras do Legislativo. Encaminhado para as comissões. A Presidente 

Rosane solicitou para os Vereadores fazerem suas inscrições para a Tribuna Livre, onde 

não houve inscritos. Após a Presidente solicitou para a vereadora Rosane Bassegio 

Crespi efetuar a leitura dos Pareceres N°047/11 referente ao Projeto 1.320, de 01 de 

Novembro de 2011, ao qual foi favorável, sendo este Projeto Aprovado. Pedido de 

Informação N°013/11 de autoria da Vereadora Rosane Fátima da Silva da Silva. 

Aprovado. Pedido de Informação N°014/11 de autoria da Vereadora Rosane Fátima da 

Silva da Silva. Aprovado. Pedido de Informação N°015/11 de autoria da Vereadora 

Rosane Fátima da Silva da Silva. Aprovado. Sem mais assuntos para esta sessão a 

Senhora Presidente marcou a próxima sessão para o dia vinte e um de novembro de dois 

mil e onze, às dezoito horas e trinta minutos, declarando encerrada a sessão, da qual foi 

lavrada ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes vereadores: 

 


