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ATA Nº 014/2021 Da Sessão Solene de Posse da 3ª Suplente do Partido 

Progressistas (PP), Sra. Dalva Schneider - Realizada em 17/05/2021. 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, ás 08 (oito) horas e 

30 (trinta) minutos, reuniram-se em Sessão Solene, na Sede do Poder Legislativo, 

os seguintes Edis: ADRIANO RODRIGO MATTGE, DALVA SCHNEIDER, 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, MARCIO PINTO DA SILVA e NILVO 

ROYER. Primeiramente o Presidente, em Exercício ADRIANO RODRIGO 

MATTGE declarou aberta a Sessão Solene de Posse da 3ª Suplente do Partido 

Progressistas (PP), Sra. Dalva Schneider, com um versículo bíblico lido pelo 2º 

Secretário MARCIO PINTO DA SILVA. Dando continuidade com a Sessão 

Solene, convidou a todos para se posicionarem em pé para ouvir o Hino Nacional 

Brasileiro. Dando continuidade, solicitou que a 3ª Suplente do Partido 

Progressistas SRA. DALVA SCHNEIDER realizasse a entrega do Diploma. Em 

seguida, de acordo com o §2º do Art. 6º do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, foi realizado o Compromisso da 3ª Suplente do Partido Progressistas 

SRA. DALVA SCHNEIDER a qual em pé e com o braço direito estendido, fez o 

seu compromisso: “PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI 

ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, E 

EXERCER O MEU MANDATO SOB INSPIRAÇÃO DO PATRIOTISMO, DA 

LEALDADE, DA HONRA E DO BEM COMUM”, respondendo “ASSIM EU 

PROMETO”. Dessa forma, o Presidente, em Exercício ADRIANO RODRIGO 

MATTGE declarou empossada a Vereadora DALVA SCHNEIDER. Em seguida, 

Presidente, em Exercício passou a palavra a Verª. DALVA SCHNEIDER a qual 

aproveitou o momento para dizer que é um prazer participar desta Sessão e desta 

entidade. Espera que possa colaborar com as atividades, se assim for o caso. 

Manifestou que deseja que ela se sinta bem junto a todos, e da mesma maneira 

que todos se sintam bem junto dela. Em seguida o Presidente, em Exercício 

colocou a palavra a disposição dos demais colegas vereadores, o Ver. MARCIO 

PINTO DA SILVA aproveitou a oportunidade para dizer que é um prazer tê-la 

nesta Sessão Solene. Aproveitou a oportunidade para se colocar à disposição no 

que for possível, e encerrou sua fala desejando que a Vereadora se sinta à vontade 

nesta Casa de Leis. Para finalizar, o Vereador ADRIANO R. MATTGE utilizou 

o espaço para dizer que é um prazer recebe-la nesta casa, mesmo que seja por um 

período curto, mas o importante é que ela terá essa experiência, experiência essa 

que a maioria das pessoas deveriam ter, pois é gratificante passar por esta Casa de 

Leis. Manifestou que a Câmara de Vereadores estará sempre de portas abertas, e 

que mesmo que ela não participe de uma Sessão Ordinária a Câmara de 

Vereadores está à disposição para receber as demandas da Vereadora. Finalizou  
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................................................continuação da ATA Nº 014/2021 – De 17/05/2021. 

desejando sucesso e se colocando à disposição. Concluída a parte solene da 

sessão, o Presidente em Exercício convidou todos os presentes para ficarem em 

pé e ouvirem o Hino do Município. Por fim, agradeceu a presença de todos e 

CONVOCOU os Vereadores para a próxima sessão ordinária que será realizada 

no dia 24 de maio de 2021, às 15 horas, na Sede do Poder Legislativo, salvo em 

caso de convocação extraordinária. Ao mesmo tempo a Presidente DECLAROU 

encerrada a Sessão Solene de Posse da 3ª Suplente do Partido Progressistas (PP), 

Sra. Dalva Schneider, que contou com a presença de Vera Cecília Wentz, Caroline 

Rauber, Josias Viera França e Bárbara Morgana Dahse. Câmara Municipal de 

Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 17 dias do mês de maio do ano de 

2021./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 
 

ADRIANO RODRIGO MATTGE                   MARCIO PINTO DA SILVA  

       Presidente, em Exercício                       2º Secretário 
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