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Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 16 horas e 30 minutos 

(dezesseis horas e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul - 

RS, com presença do homenageado, Vice-Presidente da Câmara de Vereadores e demais Vereadores, 

reuniu-se solenemente o Poder Legislativo para o descerramento da placa na Galeria dos Presidentes, 

do Vereador Adriano Antônio Schneider. O Presidente ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER iniciou 

saudando o Vice-Presidente da Câmara de Vereadores Milton Irineo Weiler, os Vereadores, e 

Servidores da Casa. Em seguida solicitou que fosse composta a Mesa juntamente com ele com o Vice-

Presidente da Câmara de Vereadores, Milton Irineo Weiler. Após isso, o Presidente iniciou o 

descerramento das placas convidando o Vice-Presidente Milton Irineo Weiler para acompanha-lo. 

Em seguida, externou sobre o seu período na presidência: Falou sobre sua condução dos trabalhos da 

Casa, promovendo o diálogo com os colegas Vereadores e com a população cruzeirense, durante a 

pandemia do Coronavírus, que ainda estamos passando, procuramos conduzir esta casa da melhor 

forma possível, buscando não comprometer os trâmites legislativos, promovendo Sessões virtuais e 

presenciais com todo cuidado necessário, visando preservar a saúde de todos. Também, frisou a 

compra de computadores, notebook e periféricos para melhorar o funcionamento das demais 

máquinas, objetivando oferecer um trabalho mais efetivo. Ainda, citou que ofereceu curso de 

capacitação sobre eleições municipais para a assessora jurídica Adriana Isabel Schossler, abordando 

condutas vedadas dos agentes públicos e o prazo de desincompatibilização, realizado na DPM. Na 

sequência, lamentou que a pandemia atrapalhou alguns projetos que tinha para o corrente ano, como 

a realização de sessões mirins, sessões nas comunidades para promover participação no poder 

legislativo, participação nas escolas e demais iniciativas que não foi possível executar.  

 

 

 

 



O Presidente ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER encerrou a Sessão Solene agradecendo a presença 

de todos e comunicou que na sequência haveria a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e 

em seguida a Sessão Ordinária. 
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