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* * AGENDA LEGISLATIVA* * 
********************************************************************** 

01 COMUNICAÇÕES E CONVITES:  

 

Com a chegada do final de ano, pedimos aos Senhores que organizem seus 

materiais, é chegada a hora de organizar nossas gavetas, nossos pensamentos, reavaliar 

o ano que passou e fazer novos planos para 2017. 

 

02 PROPOSIÇÕES 

03 INSCRIÇÕES DE VEREADORES - Tribuna Livre  

04 COMUNICAÇÕES AO PLENÁRIO: 

 

 

PAUTA DO DIA: Não havia matéria 

 

 

ORDEM DO DIA: Não havia matéria 

 
 

ESTAMOS CHEGANDO AO FINAL DE MAIS UM ANO!!!! 

Como foi seu ano? 

Conseguiu tudo aquilo que desejou? 

Alcançou suas metas? 

Atingiu seus objetivos? 

Já agradeceu por todos eles? 



 

 

Mais um ciclo se encerra, comemore aquilo que foi bom e melhore 

no que deixou a desejar, afinal mais um fim de ano chegou! 

Este é o momento de repensar a própria vida e avaliar os pontos que 

desejamos mudar no ano que se inicia. Este processo de reflexão possibilita 

que o indivíduo se reorganize para desfrutar de maior equilíbrio nesta nova 

etapa que está por vir. 

Quando se deseja repensar a própria vida muitos fatores podem ser 

considerados, mas há três áreas de grande importância: vida afetiva, vida 

profissional e relação consigo mesmo.  

Enfim, o final do ano propicia que o indivíduo reavalie seus projetos 

pessoais e que busque as transformações almejadas. Reconhecer a 

necessidade de mudança e acreditar na capacidade de alcançá-la é um 

grande passo para que se possa viver de forma mais satisfatória no ano 

vindouro. 

 

 

Senhores Vereadores, nós Servidores do Legislativo, queremos 

agradecer pela parceria, companheirismo, um trabalho que resultou em 

grandes aprendizados e crescimento. Parabenizamos a vocês pelo trabalho 

que fizeram junto à Comunidade Coxilhense no decorrer dessa Legislatura. 

 

Desejamos a todos Feliz Natal e Próspero 2017!!! 

 
 


