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POSSE DO VEREADOR JERÔNIMO KROETZ
Aos dezessete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, (17/02/2020), nas
dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à Rua Boa Vista, nº 309, Centro,
Município de Iporã do Oeste – SC, durante a terceira Sessão Ordinária do exercício de
2020, sob a Presidência do Vereador Adriano Klein, secretariado pela vereadora Irmí
Rohr Schneiders, realizou-se a cerimônia de Posse do Suplente a Vereador Jerônimo
Kroetz. O presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer
a leitura do Ofício CMV nº 005/2020, Expediente de Convocação do Suplente a
Vereador: Sr. Jerônimo Kroetz. Após a leitura, o presidente informou que o Senhor
Jerônimo Kroetz já apresentou a documentação solicitada na Secretaria da Casa
Legislativas e estão em conformidade com o Regimento da Câmara. Convidou o
suplente a vereador, senhor Jerônimo Kroetz, para se aproximar ao Pavilhão Nacional,
do Estado, do Município e Mercosul e estender a mão direita em direção aos Pavilhões
para o cumprimento do juramento Regimental. Convidou a todos os vereadores para
também ficarem em pé, em respeito a importância do momento. O presidente proferiu
o juramento do vereador constante no Regimento Interno da Câmara de Vereadores:
“Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei
Orgânica do Município, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi
conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem estar, de seu povo”.
O vereador Jerônimo Kroetz assumiu o compromisso dizendo: “Assim o Prometo”.
O presidente: “Declaro empossado o Senhor Vereador Jerônimo Kroetz, que
prestou compromisso e defiro-lhe as prerrogativas dos direitos e deveres do
Poder Político Outorgado”. O presidente convidou o vereador para ocupar seu
assento na Câmara de Vereadores e desejou-lhe boas-vindas e sucesso no trabalho
frente ao legislativo. Iporã do Oeste, Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 17
de fevereiro de 2020.
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