
 

 

    Olá Companheiros e 

Companheiras! Um ano de 

trabalho intenso se passou e 

muitos foram os desafios e 

conquistas. 

 Agora teremos mais 

este mecanismo de comuni-

cação. Todas as ações do 

mandato, em defesa do povo 

xanxerense chegarão até vo-

cê, companheiro e compa-

nheira, também através deste 

informativo. 

 É o mandato transpa-

rente e comprometido com a 

participação popular dando 

vez e voz a toda a comunida-

de! 

 Nessa primeira edição 

traremos a você algumas lu-

tas e conquistas deste pri-

meiro ano de mandato. 

 Acompanhe! 
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 Audiência pública sobre o projeto de 
lei que cria o Conselho Municipal da Ju-
ventude. 

Aprovação da Lei que cria o Conselho 
Municipal da Juventude. 

Participação na organização de audiên-
cias públicas em todo o Estado que discuti-
ram a criação do Conselho Estadual da Ju-
ventude.. 

Defesa dos direitos da Juventude. 
Proposição do Projeto de Lei que de 

clara de utilidade pública a Associação 
Vida Cidadã de Xanxerê, que faz excelen-
tes trabalhos também com a juventude 
do município. 

Proposição de alteração na Lei nº 34-
3425/2011 de 15/12/2011, de implata-
ção do Programa “Pão da Vida”, ampli-
ando o número de jovens contemplados 
e garantindo a profissionalização a mais 
jovens do município. 

Participação nas oficinas contra a vio-
lência e exploração sexual infanto-juvenil. 

Participação nas escolhas dos vencedores do prêmio “Redigindo o Futuro” de Xan-
xerê. 

Moção de Congratulações aos atletas do paradesporto de Xanxerê pelo resultado 
obtido no PARAJASC 2013 e APAF. 

Moção de repúdio a redução da maioridade penal (Rejeitada). 
Moção de repudio a diminuição do valor das Bolsas de estudos do Art. 170 da CE. 

Juventude 

Conselho Municipal da  
Juventude é realidade em  

Xanxerê 
 

Um dos primeiros proje-
tos encaminhados pelo vereador 
Adrianinho à Câmara de Verea-
dores de Xanxerê neste ano, foi 
o de criação do Conselho Munici-
pal de Juventude (Lei Ordinária 
nº 3564/2013), juntamente com 
o Vereador Fernando Callfass. O 
Projeto tem como proposta ga-
rantir Políticas Públicas voltada 
para a juventude nos eixos de 
cultura, lazer, educação, traba-
lho, saúde e também fiscalizar e 
exigir o cumprimento da legisla-
ção que assegure os direitos das/
os jovens. 

Adrianinho também suge-
riu que fosse realizada uma audi-
ência publica com diferentes se-
guimentos juvenis do município 
para que todos pudessem contri-
buir na elaboração do projeto. 
Então a audiência aconteceu a 
fim de debater o projeto, trazen-
do presente a realidade da ju-
ventude local, bem como, pro-
pondo alterações e sugestões.  

Com as alterações feitas o 
projeto foi aprovado por unani-
midade e sancionado. O próximo 
passo será a chamada das enti-
dades e seguimentos juvenis pa-
ra a organização e consolidação 
do Conselho Municipal da Juven-
tude! 

 Este ano também é um marco 
para a juventude catarinense, pois 
também realizaram-se por todo Estado 
audiências públicas debatendo o Con-
selho Estadual de Juventude. Adriani-
nho esteve presente na elaboração da 

proposta das audiências, junto com o 
Deputado Pe. Pedro Baldissera e de-
mais lideranças e entidades juvenis e 
participou da audiência em Chapecó. 

COMPROMISSO COM  A JUVENTUDE! 

 Participação na elaboração do projeto de Lei que cria o  
Conselho Estadual da Juventude 

Conquistas importantes para a  
juventude em 2013 

http://adrianodemartinivereador.blogspot.com.br/2013/04/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html
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AGRICULTURA FAMILIAR 

MANDATO EM AÇÃO 
 
Constata-se que 70% da eco-

nomia de nosso município é originá-
ria do setor agrícola, de tal forma, faz
-se necessário valorizar e proporcio-
nar condições para que o setor possa 
sempre se desenvolver gerando re-
ceita ao município. 

Adrianinho fez constantes visi-
tas ao interior, onde percebeu o des-
caso com as estradas. Muitas indica-
ções e cobranças foram feitas para 
que os problemas fossem resolvidos. 
É preciso garantir o acesso às propri-
edades e também às comunidades, 
para que o desenvolvimento e o es-
coamento da produção aconteçam 
com qualidade. 

 

(Foto de uma estrada do interior em visita do vereador  
Adrianinho a localidade) 

 
 

NOVAS POSSIBILIDADES AOS  
PRODUTORES DE LEITE  

O vereador Adrianinho acom-
panhou e possibilitou diversas experi-
ências de aumento e melhoria da 
produção agrícola em nosso municí-
pio. Dentre as atividades destaca-se a 
visita em que o Vereador acompa-
nhou agricultores em Alto Bela Vista/
SC para conhecer uma experiência de 
produção de leite orgânico.   

COMPROMISSO COM  A AGRICULTURA FAMILIAR 

No intuito de fortalecer a agricul-
tura familiar, o vereador Adrianinho, foi 
um dos proponentes do Projeto de Lei 
que institui o Dia e a Semana Municipal 
da Agricultura Familiar em Xanxerê.  

O projeto tem como objetivo de 
apoiar e incentivar o desenvolvimento 
da agricultura familiar e suas formas 
associativas e cooperativas de produ-
ção, gestão, comercialização, processa-
mento e agroindustrialização, bem co-
mo proporcionar espaços para que os 
agricultores possam discutir políticas 

públicas relacionados ao tema e seu de-
senvolvimento. 

A proposta será incluída no Ca-
lendário Oficial de Eventos do Municí-
pio de Xanxerê, sendo o Dia Municipal 
da Agricultura Familiar, a ser comemo-
rado, anualmente, no dia 24 de julho e 
a Semana Municipal da Agricultura Fa-
miliar, a ser comemorada, também a-
nualmente, na semana em curso do dia 
24 de julho. 

 

(Agricultores participam de sessão na Câmara de Vereadores 
para cobrar melhorias nas estradas do interior). 

Projeto institui o dia e a semana da Agricultura Familiar 
em Xanxerê 

Defesa da Agricultura Familiar 

Moção de apoio a inclusão do milho 
crioulo no Programa Troca-Troca de San-
ta Catarina. 

Indicação para ajuda financeira de R$ 
100,00 mensais a cada aluno xanxerense 
matriculado na Casa Familiar Rural de Xa-
xim. 

Indicação e cobrança de melhoria nas 
estradas do interior. 

Projeto que institui o dia e a semana 
da Agricultura Familiar em Xanxerê. 

Visitas juntamente com agricultores a novas experiências de produção. 

Visita a Argentina a experiência de pastagem hidropônica. 

Indicação para que seja feita regularização fundiária a propriedades da Linha 
Voltão. 

Participação nas Assembleias do SINTRAF, da Cooperativa da Agricultura Fa-
miliar e da CRESOL. 

Acompanhamento na entrega de tratores do Governo Federal aos municípios 
da Região. 

Luta por recursos para uma patrulha mecanizada para o município. 



Meio Ambiente 
COMPROMISSO COM  O MEIO AMBIENTE 

“Minha Cidade Limpa” 
  

 Já está implantado em al-
guns setores de bairros de Xan-
xerê a coleta seletiva de material 
reciclável. Até abril de 2014 to-
das as comunidades receberão 
esse sistema de coleta, onde é 
necessário que os moradores se-
parem em suas casas e locais de 
trabalho, o lixo orgânico do reci-
clável. Para que essa proposta 
possa acontecer de forma eficaz, 
é preciso que todos estejam 
conscientes do quanto é impor-
tante para a qualidade de vida, a 
separação do lixo. Assim, dife-
rentes entidades se reúnem vo-
luntariamente para realizarem a 
conscientização de casa em casa. 

 
 
 
 
 
 
 

 Diante dessa proposta é 
preciso que a cidade também 
esteja preparada. Assim, o vere-
ador Adrianinho propôs a Câma-
ra de Vereadores o Programa 
“Minha Cidade Limpa” que tem 
como objetivo a parceria entre o 
Poder Público Municipal, a rede 
municipal de ensino e empresas 
privadas, para melhorar a quali-
dade de vida da população e a 
conscientização através de cam-
panhas educativas, tendo como 
tema a importância da limpeza 
urbana e da coleta seletiva como 
fator de preservação e recupera-
ção dos recursos naturais. O pro-
jeto prevê ainda a implantação 
de lixeiras ecológicas nas vias 
municipais para facilitar a limpe-
za e a efetividade da coleta sele-
tiva em nosso município. 

Sessão alternativa discute a questão da água no  
município de Xanxerê 

Motivado pela realização do 1º Seminá-
rio das Águas de Xanxerê, organizado por 
diversas entidades preocupadas com essa 
situação, o Vereador Adrianinho propôs a  
Câmara de Vereadores uma sessão alterna-
tiva para dar mais visibilidade e possibilitar 
meios de reflexão e encaminhamentos. 

A sessão proposta possibilitou aos cida-
dãos que tem preocupação com a susten-
tabilidade e a preservação dos recursos 
hídricos, sejam eles interiores, superficiais 
ou subterrâneos um espaço de conheci-
mento e discussão sobre o tema, sendo 
que no mês de março, mais especifica-
mente no dia 22, comemorava-se o dia 
mundial da água. 

Na oportunidade estiveram presentes o 
Dep. Estadual Pe. Pedro Baldissera, o pro-
motor de justiça Eduardo Sens, e diversas 
autoridades no assunto, além de vereado-
res e a participação da comunidade. 

Audiência Pública discute Zoonoses no município 

Com a entrada do Projeto de Lei nº 
AJG 059/2013 que “Dispõe sobre as Normas 
e Institui Programa de Prevenção e Controle 
de Zoonoses, mediante desenvolvimento de 
ações para o Controle da População de Ani-
mais Domésticos” na Câmara de Vereado-
res, o vereador Adrianinho em conversa 
com entidades do município achou por bem 
a convocação de uma audiência pública que 
discutisse o assunto. 

Segundo o vereador “fez-se necessá-

rio ouvir as partes envolvidas, que tecnica-
mente podem contribuir com o aprimora-
mento do Projeto, para que quando implan-
tado, possa de fato funcionar, com menor 
margem de erro”.  

Com a audiência realizada, o verea-
dor apresentou ao plenário da Câmara um 
Projeto substitutivo ao primeiro, de acordo 
com as discussões feitas pelas entidades e 
autoridades que participaram do debate. O 
substitutivo foi aprovado por unanimidade.  

Defesa do meio ambiente 

Participação e coordenação no 1º Seminário das 
Águas de Xanxerê e região. 

Indicação e coordenação de sessão alternativa so-
bre recursos hídricos. 

Indicação e coordenação de Audiência Pública so-
bre Zoonoses no município. 

Proposta de projeto de Lei substitutivo ao enca-
minhado pelo executivo que trata da questão de zo-
onoses no município, a partir da audiência pública. 

Indicação para  Projeto de Lei firmando convênio com o Grupo Bem Estar Animal.  

Indicação do Projeto “Minha Cidade Limpa”. 



TRABALHADORES/AS 

COMPROMISSO COM  AS/OS TRABALHADORES/AS 

 

 

Greve dos servidores públi-
cos municipais 

 
 Este ano foi marcado por 
luta e reivindicação dos servidores 
públicos municipais de Xanxerê. A 
bonita organização e legítima pau-
ta por melhorias salariais e condi-
ções de trabalho sensibilizaram os 
xanxerenses.  

 O vereador Adrianinho a-
companhou de perto toda a nego-
ciação e esteve junto com os/as 
trabalhadores/as na luta por direi-
tos e foi o proponente a moção de 
apoio ao movimento, que teve a-
poio da maioria dos vereadores. 
 

 
CUT é homenageada 

 

 De proposta pelo Vereador  
Adrianinho a Central Única dos 
Trabalhadores — CUT, foi home-
nageada pela Câmara dos Verea-
dores. 
 Neste ano a CUT comemora 
30 anos de lutas e conquistas no 
Brasil. A moção de congratulações 
foi entregue em sessão ordinária 
no dia 23 de setembro, mesmo dia 
da criação da mesma em Santa 
Catarina no ano de 1984. 

 PL 4330 é contra os direitos dos trabalhadores! 
Diga não à TERCEIRIZAÇÃO! 

O vereador Adrianinho, juntamente 
com lideranças sindicais da região, esteve em 
Brasília lutando contra o Projeto de Lei  4-
4.330/2004, que trata da liberação da Tercei-
rização para a atividade fim em todos os seto-
res econômicos.  

Adrianinho se posiciona contra a  TER-
CEIRIZAÇÃO pois, segundo estudo da CUT e 
do DIEESE, o trabalhador terceirizado perma-
nece 2,6 anos a menos no emprego do que 
um trabalhador contratado diretamente; tem 
uma jornada semanal de 3 horas a mais; rece-
be 27% a menos do que um contratado dire-
to; e a cada 10 acidentes de trabalho, 8 ocor-
rem entre trabalhadores terceirizados.  

 

“É preciso uma forte mobilização de 
todos os trabalhadores na luta pela garantia 
de seus direitos. NÃO AO PL 4330!”, salienta o 
vereador preocupado com o Projeto de Lei 
em trâmite na Câmara dos deputados.  

Semana de Saúde do Trabalhador é aprovada em Xanxerê 

 A realização do “IV Seminário em saú-
de do trabalhador”motivou a instituição ofici-
al de uma semana específica no município pa-
ra discutir o assunto. 

O vereador Adrianinho, um dos coor-
denadores do IV Seminário, organizado pelo 
coletivo sindical, apresentou a indicação para 
que o projeto se torna-se realidade em Xanxe-
rê. A indicação já com a minuta do projeto, 
voltou a Câmara como proposta do Executivo 
municipal e foi aprovada por unanimidade 

pelos vereadores. 
Para o vereador “A relação da saúde 

do trabalhador deixou de ser uma relação a-
penas de empregado com empregador, mas 
passou a ser também uma questão de saúde 
pública que tem de ser garantida no Sistema 
Único de Saúde sem isentar as partes.  

A Semana de Prevenção de Acidentes 
e Saúde do Trabalhador está agora no calen-
dário oficial do município e será desenvolvida 
anualmente, no mês de abril, coincidindo com 
a semana do dia 28, data Mundial em Memó-
ria às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Du-
rante a semana estão previstos na lei, 
“eventos para conscientização de trabalhado-
res e empregadores, demonstrando o grau de 
risco do maior número possível de atividades 
urbanas e rurais e a correspondente forma de 
prevenção”.  

Ano de muitas reivindicações e conquistas 

Apoio à greve de diferentes categorias (Correios; públi-
cos municipais; bancários; servidores da saúde; Casan). 

Indicação que cria a Semana de Prevenção de Aciden-
tes e Saúde do Trabalhador. 

Moção de Congratulações a Central Única dos Traba-
lhadores — CUT. 

Luta contra a aprovação do PL 4330 - Terceirizações. 

Participação no 1º Fórum Movimentos Sociais e Serviço Social da região de Xanxerê. 

Defesa dos trabalhadores na agricultura familiar. 

Articulação para incentivos as micro e pequenas empresas do município.  



COMPROMISSO COM  TODOS OS XANXERERENSES 

PROJETOS 

Mandato do povo, com o povo e para o povo 
  MANDATO POPULAR 

Ficha Limpa no Executivo  
Municipal 

 

 Após uma grande mobiliza-
ção e coleta de assinaturas deu en-
trada na Câmara de Vereadores o 
Projeto que prevê Ficha Limpa pa-
ra cargos do Executivo Municipal.  
 Após ser rejeitado na legis-
latura passada o projeto voltou a 
pauta através de iniciativa popular 
liderada pelo Partido dos Trabalha-
dores e Vereador Adrianinho. Ao 
todo foram mais de 1.500 assinatu-
ras coletadas. A aprovação se deu 
por unanimidade na casa do legis-
lativo. 

Todos os Projetos apresentados 

Projeto de Lei Complementar (L) 1/2013 em 22/04/2013 que “Produz alterações 
na Lei nº HW 1804/91 e Lei Complementar nº 3089/2009, e dá outras providências” e 
que institui o Conselho do Desenvolvimento Agropecuário de Caráter Consultivo e 
Deliberativo.  
 

 
Projeto de Lei Ordinária (L) 1/2013 em 18/09/2013 que “Autoriza o Poder Execu-

tivo Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude - CMJ no município de 
Xanxerê, e dá outras providências”. 
 

 
Projeto de Lei Ordinária (L) 2/2013 em 13/03/2013 que Declara de Utilidade Pú-

blica a Associação Vida Cidadã - AVIC, e dá outras providências. 
 

 
Projeto de Lei Ordinária (L) 21/2013 em 13/11/2013 que “Institui o dia e a sema-

na municipais da agricultura familiar em Xanxerê”.  
 

 
Projeto de Lei Ordinária (L) 26/2013 em 18/11/2013  que “Institui a Semana Mu-

nicipal da Família" no município de Xanxerê, SC, e dá outras providências”.  
 

Projeto de Lei Ordinária (L) 31/2013 em 04/12/2013 que Institui o Programa 
"Minha Cidade Limpa" e dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas em logradou-
ros públicos, e dá outras providências.  

  Durante o ano, di-
versas reuniões foram 
realizadas com lide-
ranças de comunida-
des e apoiadores no 
intuito de avaliar e 
planejar as ações do 
mandato. 

Adrianinho prioriza 
o compromisso com a 
participação popular 
e da comunidade em 
seu mandato que é de 
todos. 

O  planejamento 
do mandato  realizado 

no dia 06 de janeiro e 
as reuniões de cons-
tante avaliação foram 
realizadas a cada mês.  

Além de reuniões 
específicas do manda-
to o vereador tam-
bém participou de re-
uniões de núcleo or-
ganizadas pelo Partido 
dos Trabalhadores, 
que visam construir 
um partido cada vez 
mais democrático e 
representativo. 

 

 

O vereador Adriani-
nho cumpre seu papel 
de fiscalizador. No pri-
meiro ano de mandato 
foram realizadas inú-
meras visitas em obras 
com recursos do Go-
verno Federal que es-
tão em andamento em 
Xanxerê, além de di-
versas cobranças para 
a retomada das obras 
na BR 282. 

Fiscalização e visita as  
comunidades 

 

 

 

Vez e Voz  

Visitas as comunidades e famílias. 

Participação nas festas de comunida-
des. 

 

Formulação de indicações, moções, re-
querimentos a partir da escuta e reivindi-
cação das comunidades. 

 

Reuniões de núcleo do partido nas co-
munidades. 

 

Presença efetiva no expediente da Câ-
mara de Vereadores. 

 

Uso da Palavra Livre com debates im-
portante para a cidade. 

Compromissos cumpridos 
com dedicação 

 
 
 
 

 

 Dentre os compromissos 
firmados na campanha do Verea-
dor Adrianinho estava 
“representar com honestidade os 
trabalhadores, comunidades, mo-
vimentos sociais e organizações 
populares junto ao legislativo, 
ouvindo suas reivindicações e 
contribuições através de um 
mandato participativo”. O com-
promisso se cumpre em cada a-
ção do vereador e ganha cada 
vez mais força e reconhecimento 
da comunidade xanxerense. 
  Visita aos bairros Bela Vista e 

Santa Cruz. 

Reuniões de avaliação e planejamento do mandato. 



COMPROMISSO COM  QUEM TEM COMPROMISSO 
HOMENAGENS 

 

 Reconhecendo 
a importância do Mo-
vimento de Mulheres 
Camponesas - MMC, 
para a discussão de 
um projeto de socie-
dade e de toda a força 
e coragem das mulhe-
res camponesas, o ve-
reador Adrianinho a-
presentou ao plenário 
da Câmara a proposta 
de Moção de Congra-
tulações ao Movimen-

to pelos excelentes 
trabalhos.  

 A moção foi 
aprovada por unanimi-
dade e entregue em 
sessão ordinária as 
vésperas do encontro 
de comemoração dos 
30 anos do MMC, que 
aconteceu em Xanxerê 
entre os dias 30 de 
abril  e 1º de maio no 
parque da FEMI. 

 PARTIDO FORTE 

Diretório Municipal do PT é 
empossado 

 
 Após uma bonita e importan-
te participação dos filiados no pro-
cesso de eleição do Partido dos Tra-
balhadores neste ano, tomou posse 
a nova diretoria eleita no dia 10 de 
dezembro.  
 O vereador Adrianinho, per-
manece na executiva do partido 
com a vaga de líder de bancada.  
 Segundo o presidente eleito 
Leonir Tiecher “a missão do novo 
diretório será cada vez mais fortale-
cer o PT de Xanxerê através de in-
tenso diálogo com a base e o forta-
lecimento de lideranças locais visan-
do um projeto de cidade”. 
  

Suplentes assumem cadeira  
de Adrianinho 

Diálogo com Deputados e Deputadas 

 

Após passar por ci-
rurgia no joelho, o ve-
reador Adrianinho fi-
cou licenciado por 
quatro meses das ativi-
dades legislativas.  

Nesse período a ca-
deira foi muito bem 
representada pelos 
suplentes Leandro Bici-
go e Alessandro Anto-
niolli pelo período de 
dois meses cada um. 

  
 

MMC 30 Anos de uma bonita 
história 

  

 

 

Visitas a Florianópolis para buscar proje-
tos e recursos para o município. 

 
Acompanhamento a Deputados em reu-

niões de base em Xanxerê. 
 
Trabalho e ações em conjunto com as-

sessores de deputados em Xanxerê. 
 

Fortalecimento de um projeto petista 
para Xanxerê. 

 
Visita a filiados para o fortalecimento do  

Partido dos Trabalhadores em Xanxerê. 
 
 

Atuação conjunta 

Moção de Congratulações ao Movimento de Mulheres Camponesas. 

Moção de Congratulações à Central Única dos Trabalhadores - CUT. 

Moção de Congratulações à APAF – Associação de Pais e Atletas do Futsal. 

Moção de Congratulações ao Sr. Elirio Galelli. 

Moção de Congratulações aos Paratletas Xanxerenses. 

Adrianinho também 
soube reconhecer 
quem se doa para o 
bem do município. 
Uma dessas pessoas é 
Elírio Luiz Galelli, um 
dos fundadores e hoje 
diretor do Teatro Ex-
celsior que receberá 
placa de homenagem 
da Câmara de Verea-
dores pelos importan-
tes trabalhos, feitos 
em defesa da cultura. 

Elírio também atua 
de maneira voluntária 
nas Pastorais Sociais 
do município e é uma 
referência de forma-
ção e humanidade na 
defesa do povo. 

Elírio Galelli: Xanxerense de 
verdade! 

Durante o ano o Vereador 
Adrianinho acompanhou di-
versas atividades com depu-
tados estaduais e federais. 
Tais ações fortalecem o man-
dato que se torna referência 
na região. “É importante para 
o fortalecimento do Partido 
dos Trabalhadores de Xanxe-
rê e região mostrar e partici-
par dos excelentes trabalhos 
que os deputados vem reali-
zando por Xanxerê, estado e 
país”, comenta o Vereador. 



 
 

Acompanhe nosso  

trabalho 

Mandato de todos  
para todos 

 
 
 
 
 
 

 Fazer um mandato popu-
lar é projetar nossa caminhada 
com e para o povo. A tarefa não 
é fácil, mas é preciso contar com 
a participação todos e todas, dis-
cutir e construir propostas que 
vão ao encontro de uma socieda-
de mais justa e igualitária.  
 Contamos com você para 
caminharmos juntos e juntas, 
tornando cada vez mais este es-
paço participativo e popular!  
 

FELIZ 2014! 
Vereador Adrianinho! 

OBRAS DO GOVERNO 

FEDERAL EM XANXERÊ 

BR 282 
Aprox. R$ 39.493.546,06 + R$58 Milhões 

SANEAMENTO BÁSICO 
Aprox. R$ 9 milhões - 1ª Etapa  

PORTAL DA FEMI 
Aprox. R$ 241.461,06 

QUADRA COBERTA B. APARECIDA 
Aprox. R$ 509.000,00 

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 
Aprox. R$ 243.750,00 

CRECHE NO BAIRRO COLATTO 
Aprox. R$ 1.198.472,25 mi 

CICLOVIA SANTOS DUMONT 
Aprox. R$ 286.510,09  

IFSC 
Aprox. R$ 1,5 milhões 

POSTO DE SAÚDE B. APARECIDA 
Aprox. R$ 200.000,00 

POSTO DE SAÚDE HÉLIO ORTIZ 
Aprox. R$ 350.000,00 

POSTO DE SAÚDE B. TACCA 
Aprox. R$ 200.000,00 

POSTO DE SAÚDE B. CASTELO BRANCO 
Aprox. R$ 171.000,00 

POSTO DE SAÚDE B. JOÃO WINCKLER 
Aprox. R$ 105.450,00 

REVITALIZAÇÃO B. BELA VISTA 
Aprox. R$ 3.243.140,64 Mi 

CONDOMÍNIOS BEIJA-FLOR E JOÃO DE BARRO 
Aprox. R$ 6 milhões 

 Em 3 anos foram mais de 100 milhões investidos em Xanxerê 
É o governo Dilma e o PT melhorando a qualidade de vida de todos os xanxerenses 

ATUAÇÃO PARLAMENTAR EM 2013 

PROJETOS: 6 

INDICAÇÕES APRESENTADAS: 68 

MOÇÕES: 15 

REQUERIMENTOS: 8 

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça: RELATOR 
Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Esportes,  

Turismo, Saúde Pública e Ass. Social: PRESIDENTE 
Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e  

Comércio:RELATOR 
 

Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico 
Conselho Municipal de Educação 
Conselho Municipal de Segurança 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 
Conselho Municipal de Trânsito 

PROPOSIÇÕES 

COMISSÕES 

REPRESENTANTE DA CÂMARA NOS CONSELHOS 


