ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELINA
Rua Manoel Lino Koerich, 80 – Centro – Angelina/SC, CEP: 88460-000, Fone: (48) 3274-1402

Ata da reunião de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Vereadores do Município de Angelina para o ano 2022, que foi eleita na
última sessão ordinária realizada em 10 de dezembro de 2021. Ao terceiro dia
do mês de janeiro de 2022, reuniram-se, na Câmara Municipal de Vereadores, os
Senhores Vereadores abaixo assinados para dar posse a nova mesa diretora
para o ano de 2022. Invocando a proteção de Deus, o Sr. Presidente em exercício
para o ato, Alicio Antônio Hang, deu posse ao novo Presidente Eleito Irio Schmitt
e solicitou a lavratura e assinatura do Termo de Posse. Em seguida o Presidente
eleito Vereador Irio Schmitt o qual, assumindo os trabalhos, deu posse aos
demais integrantes da Mesa que também assinaram o termo de posse. A nova
mesa diretora eleita para o ano de 2022 ficou assim composta: Presidente: Irio
Schmitt PP; Vice-Presidente: Valdir de Souza PSL; 1º Secretário: Bruno
Alexandre PT e 2º Secretário suplente Ademir Francisco Martins MDB. O
Presidente Empossado cedeu a palavra para quem dela quisesse fazer uso.
Fizeram uso da palavra os Vereadores: Alicio Marcelo, Hélio, Bruno, Valdir, e
Vilmar, cujo teor pode ser verificado em mídia gravada. Como a presente reunião
era exclusiva para a posse da nova mesa diretora, o Sr. Presidente já empossado
deu por encerrada a presente reunião. Como mais nada foi dito, eu, Maria
Aparecida Zimmermann, nos termos do Art. 157 do Regimento Interno e da
Resolução Nº:192/2005, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue
assinada por mim, o Sr. Presidente e demais Vereadores presentes. Marcou a
primeira sessão ordinária para o dia 18 de fevereiro de 2022.
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