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TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO

Ao 27 (vigésimo sétimo) dia do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e
dois),  as  8  h  30  horas,  no  gabinete  do  Prefeito  Municipal  situado  a  Rua  Bruno
Pieczarka, 154, Centro, Santa Terezinha – Santa Catarina, estando presente o Senhor
Prefeito Municipal Genir Antonio Junckes e o Vice – Prefeito Israel Olegário De Souza
Moreira, além de Servidores e Secretários Municipais. Reuniram – se com a finalidade
de participar do Ato legal de Transmissão de cargo do Senhor Prefeito Genir Antonio
Junckes para seu Vice - Prefeito, no período inicial de 27(vigésimo sétimo) dia do mês
de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) à 6 (seis) de outubro de 2022 (dois mil e
vinte e dois), com base no artigo 69 da Lei Orgânica do Município. O Senhor Prefeito,
no  momento  agradeceu  a  presença  de  todos  os  convidados,  em  um  momento  tão
especial como o dia de hoje, agradeceu a sua parceria com seu Vice – Prefeito Israel
Olegário  De  Souza  Moreira,  e  relatou  sobre  as  grandes  mudanças  realizadas  até  o
momento, e por fim, agradeceu a cada funcionário que faz parte dessa administração e
desejou ao seu Vice, boa sorte e um bom trabalho e um forte abraço. Em sua palavra o
Senhor Vice – Prefeito Israel Olegário De Souza Moreira, comentou sobre suas metas
durante seu período de mandato e agradeceu a todos os que aqui estavam presentes.

Nada mais constando, lavrou – se a presente ata que lida e julgada de acordo,
leva a assinatura dos interessados e Presentes 
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