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Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 17h 

(dezessete horas), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul - RS, com a 

presença dos homenageados, Prefeito e Vice-Prefeito, reuniu-se solenemente o Poder Legislativo 

para o descerramento das novas placas na Galeria dos Presidentes, dos Vereadores Adriano 

Antônio Schneider e Sérgio Luís Backes.

O Presidente ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER iniciou saudando o Prefeito Lairton 

Hauschild, o Vice-Prefeito João Henrique Dullius, o Vereador Sérgio Luís Backes e todos os 

presentes. Em seguida solicitou que fosse composta a Mesa juntamente com ele com o Prefeito 

Lairton Hauschild, Vice-Prefeito João Henrique Dullius e o Vereador Sérgio Luís Backes. A 

seguir, passou a execução do hino nacional e hino municipal. Após isso, o Presidente iniciou o 

descerramento das placas convidando o Prefeito Lairton Hauschild para acompanha-lo. Em 

seguida, externou sobre o seu período na presidência: “Foi uma honra ser Presidente, por vários 

motivos, a união dos 9 (nove) Vereadores é uma delas, as decisões não são fáceis, quem é 

Vereador sabe, fizemos um trabalho muito bom, trazendo empresas para o Município, gerando 

empregos, pensando no futuro do Município. Também quero falar sobre os atos que fizemos na 

Casa enquanto estive na presidência. O primeiro passo foi pintar a sala, tendo em vista que há 

tempo não foi pintada, dando um ambiente mais saudável, bonito, aos que frequentam a Casa. 

Outra coisa foi a reformulação do site, atendendo as normas do Tribunal de Contas do Estado, 

oferecendo plataforma para que os deficientes visuais possam acompanhas as notícias no site,  

compra da máquina de café, compra de cadeiras novas, compra de dois ar Split, compra da placa 

de identificação em frente à Casa, viagem à Brasília, visitas à empresas, apoio aos eventos que 

ocorreram no Município, curso de aprimoramento para servidores e Vereadores da Casa na 

Câmara de Vereadores de Lajeado, palestra motivacional para o público, onde foi solicitado 

agasalho e alimento não perecível que foi destinado ao Hospital e a APAE. Foram feitas muitas 

coisas esse ano, fico muito feliz como Presidente em ter conseguido realizar isso, realizar eventos,

junto com meus colegas que agradeço de coração pelo trabalho que fizeram, juntamente com meu

Vice-Presidente Leandro pelo ótimo trabalho. Muito obrigado a todos que fizeram parte desse 

momento. ”



Na sequência, o Presidente iniciou o descerramento da placa do Vereador Sérgio Luís Backes, 

convidando o Vice-Prefeito João Henrique Dullius para acompanha-lo. Após o descerramento, 

colocou a palavra a disposição do homenageado Sérgio Luís Backes: “Primeiramente quero 

saudar a presença do Prefeito Lairton Hauschild, Vice-Prefeito João Henrique Dullius, do 

Presidente Adriano, os Vereadores e a todos presentes. Falar desse feito, fazer parte da galeria dos

Presidentes, isso vem de 2004, na minha primeira candidatura, onde não obtive êxito. Mas não 

desisti, de 2007 para 2008 fui novamente, e de lá para cá sempre deu certo, sempre fui feliz. Para 

chegarmos a essa Galeria, temos que agradecer as pessoas que acreditaram e apostaram na gente, 

os partidos e os eleitores, senão não consegue se eleger e nem chegar na presidência. Hoje tenho 

que agradecer nosso partido, o PSDB, e os Vereadores que acreditaram na minha pessoa para 

deixar comandar esta Casa em 2017. Quero agradecer a Daniela Mallmann que hoje não está mas 

que estava na época, à Adriana, ao Alan, a Ana Carla que esteve conosco, pelo belo trabalho que 

foi feito, tivemos todos os projetos aprovados, isso é importante, mostra a união de todos, 

Cruzeiro sempre foi bem, e agradecer à Administração, os pedidos que a gente fez ao Prefeito, ao 

Vice, aos Secretários, maioria a gente foi atendido, sabemos que final de ano as coisas ficam mais

difíceis, mas Cruzeiro está mudando, está crescendo, como o Adriano falou, empresas estão 

chegando, isso é importante de uma Câmara de Vereadores, trazer empresas e aprovar, a gente 

não pode pensar somente na Administração de hoje, lá na frente talvez tenha um Prefeito que vai 

se lembrar disso, vai ter mais receita por isso, para saúde, para esporte, para educação, para tudo, 

então, agradeço aos eleitores que apostaram na minha pessoa, à todos Vereadores que acreditaram

em mim no ano passo. Seria isso senhor Presidente, muito obrigado a todos. ” 

Em seguida, o Presidente relatou algumas metas que foram estipuladas nos inícios dos anos de 

2017 e 2018: “A primeira meta foi trabalhar unidos pelo Município de Cruzeiro do Sul, de forma 

imparcial, sem siglas partidárias, pensando no melhor para nossos Munícipes, tivemos 126 (cento 

e vinte e seis) Projetos de Lei do Poder Executivo e 16 (dezesseis) do Poder Legislativo até a 

presente data, nenhum sendo reprovado, isso mostra a seriedade que temos com o Município. 

Tivemos 3 (três) oportunidades de ir à Brasília, em busca de recursos para o Município e 

aprendizado para ser aplicado aqui nesta Casa, onde resultou em mais de R$ 1.300.000,00 (Um 

milhão e trezentos mil reais) em emendas, que estão sendo aplicadas nas demais áreas de nosso 

Município e, ainda, estão por vir outros valores que serão frutos desses 2 (dois) anos de trabalho. 

Tivemos uma boa relação com o Poder Executivo, onde tivemos as portas sempre abertas para 

diálogo. Conseguimos trazer muitas empresas para o Município, nos colocando à disposição dos 

empresários. ”



Após isso, o Presidente colocou a palavra à disposição do Senhor Prefeito Lairton Hauschild: 

“Boa noite a todos, quero saudar primeiramente o Presidente Adriano Schneider, o Sérgio 

Backes, o Tio, que está sendo homenageado também, e aos familiares presentes de ambas as 

partes, saudar a todos os Vereadores presentes, a comunidade presente, nossos colegas a Adriana, 

a Joseane e o Alan e, também, como Prefeito Municipal, quero cumprimentar e saudar o Vice-

Prefeito João Dullius e dizer o seguinte: quero parabenizar a Câmara de Vereadores, desde 2017 

(dois mil e dezessete) venho conversando com todos Vereadores e temos visto esse diálogo, essa 

transparência, tanto que se mostra que a Câmara de Vereadores a muito tempo não teve uma 

imparcialidade tão legal como tem hoje, tanto nos projetos, o diálogo, muitas vezes não é só 

aprovar projetos, tem que debater sim, o Vereador tem a função de fiscalizar, esse é o papel do 

Vereadores, e tanto o Sérgio Backes em 2017, como o 

Adriano neste ano, quero parabenizar pelo excelente trabalho que realizaram frente ao Poder 

Legislativo, merecem nosso mérito, nossos aplausos e, principalmente, temos coisas boas para 

2019 (dois mil e dezenove) sim, temos que ter esperança que os dois próximos anos serão muito 

prósperos e de construção para o nosso Município. Quero deixar um abraço a todos, desde já 

desejar um feliz natal e um próspero ano novo, que nunca perdemos a esperança, e, antes de 

encerrar, cumprimentar a Marli e toda equipe da EMATER que está presente. Forte abraço a todos

e sucesso. ”

Presidente Adriano Antônio Schneider encerrou a Sessão Solene agradecendo a presença de todos

e convidando para a Sessão Ordinária em seguida, às 18h30min.

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, 

27 DE DEZEMBRO DE 2018.
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