
 
 
 
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 

Avenida Cantuário dos Santos Vieira - nº 218 - Centro - Balneário Arroio do Silva/SC 

Fone: (48) 3526-2035 – E-mail: administracao.camaraarroio@gmail.com 

 

 

Termo de Posse 

 

No dia 1º (primeiro) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 17 (dezessete) horas, na sede 

da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, perante o Presidente deste Poder 

Legislativo Municipal, membros da Mesa Diretora e demais Vereadores, compareceu a 

Senhora Avanei Tomaz de Bitencourt Vieira, 2ª suplente de Vereadores do PSDB – Partido da 

Social Democracia Brasileira, do Município de Balneário Arroio do Silva/SC, para tomar posse 

temporária no cargo de Vereador, tendo em vista a concessão de licença sem remuneração ao 

Vereador Clailton de Oliveira, do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, para tratar 

de assuntos particulares, pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 1º de junho de 2022 e 

término em 30 de junho de 2022, de acordo com a Resolução nº 002/2022. Depois de 

apresentado o diploma e verificada a sua autenticidade, a Vereadora suplente prestou o seguinte 

juramento: “Por minha honra e pela pátria, prometo solenemente manter, defender, cumprir e 

fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual de Santa Catarina e a Lei 

Orgânica do Município, observar as leis e promover o bem geral do Município.” Realizado o 

juramento, o Presidente declarou a Vereadora suplente empossada. Registra-se, igualmente, que 

ao término da licença, o Vereador Clailton de Oliveira, do PSDB – Partido da Social 

Democracia Brasileira, retornará automaticamente a ocupar o respectivo cargo. Para constar, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo Presidente da Câmara de Vereadores de 

Balneário Arroio do Silva/SC, e pela Vereadora suplente empossada. Vanderlei de Souza – 

Presidente. Avanei Tomaz de Bitencourt Vieira - Vereadora suplente empossada. 

 

Certificamos que o presente é transcrição fiel do Termo de Posse original, lavrado, assinado e 

devidamente registrado no Livro de Posse dos Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC, 

arquivado nesta Câmara de Vereadores. 

 

Balneário Arroio do Silva/SC, 1º de junho de 2022.  

 

 

 

 

VANDERLEI DE SOUZA 

Presidente 

 

 

 

 

ALAN ALMIRO DA SILVA 
1º Secretário 

 


