


EDITORIAL

 Mais um ano que se encerra e mais uma vez nos 
dirigimos a vocês para prestar contas da nossa atuação no 
legislativo de Xanxerê.
 O ano de 2014 foi marcado por muitos debates, 
muitas polêmicas e também muitas vitórias. Chegamos ao 
final de 2014 com a sensação de dever cumprido, mas 
com o desejo renovado de continuar defendendo nossa 
gente e nossas lutas.
 Nosso compromisso de estar presente nas comu-
nidades ouvindo e construindo as pautas coletivamente 
nos animam para os desafios do próximo ano. Participar 
ativamente dos movimentos que lutam por uma cidade 
transparente, desenvolvida e principalmente, para que 
nosso povo tenha de fato o acesso nas mais diversas 
políticas públicas, é o nosso trabalho do dia-a-dia.
 
 Neste informativo, trago algumas das ações do 
nosso mandato em 2014 que tiveram sempre a cara do 

nosso lema: Juventude, presença e participação. Com 
este espírito, nos preparemos para um 2015 de muito 
trabalho e que possamos continuar representando cada 
um de vocês com dedicação, compromisso e ousadia.
 Que tenhamos um 2015 repleto de muita paz, 
alegrias, saúde e sucesso para todos e todas.
 Continuamos juntos. Com um pé na Câmara e 
outro na organização.

Um abraço Fraterno,

DENÚNCIAS OBRIGAM FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Juventude, presença e participação

Vereador

Amigos e Amigas,

 Após denúncia que fizemos, o Ministério Público 
comprovou irregularidades na obra de asfalto da Estrada 
Rural Pedro Pimentel, próximo à Empresa Cordeiro, que 
dá acesso ao Distrito de Cambuinzal. Diante desta cons-
tatação, foi criada, a partir de requerimento que subscrevi 
juntamente com mais dois vereadores, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito – CPI,  resolução Nº JPM. 012/2014, 
para apurar supostas irregularidades nos contratos de 

pavimentação firmados com o município de Xanxerê, nos 
últimos cinco anos. 
 Além de serem realizadas adequações na obra 
denunciada, o Município recebeu ainda uma máquina de 
sondagem que fará o acompanhamento de todas as obras 
de asfalto a partir de agora, o que garantirá o pleno 
cumprimento dos contratos firmados.

Expediente:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 238 - Centro - Xanxerê 
Fone 49 3433 0648 - Facebook: vereadoradrianinho 
Twitter: adrianinhopt - e-mail: adriano@camaraxanxere.sc.gov.br



 IRREGULARIDADES NAS ESTRADAS DO INTERIOR

AGILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

PATRULHAS AGRÍCOLAS 

FEIRA LIVRE MUNICIPAL:  GARANTIA OU INCERTEZA?

 Desde o início de nosso mandato, cobramos para 
que os agricultores tenham estradas de qualidade. Com a 
terceirização, ocupei a tribuna da Câmara para denunciar 
irregularidades nas obras realizadas nas estradas do 
interior de Xanxerê. Foram terceirizados 71.77 km de 
estradas, em várias comunidades, entre elas Santa Luzia, 
Monjolinho e Bom Jardim, onde estive fiscalizando a reali-
zação das obras. Constatamos nestes trechos, junto com 
Ministério Público, o desacordo entre a execução da obra 
com o que está previsto no memorial descritivo do projeto. 

 Em visitas em algumas famílias do interior, consta-
tei o abandono das obras das cisternas. Formalizei a 
denúncia e apresentei uma Moção de Apelo ao Ministério 
Público Estadual e Federal e ao Tribunal de Contas de SC, 
para agilizar a investigação referente ao programa de 
cisternas.
 Através do Pacto por Santa Catarina, 80 famílias 
rurais de Xanxerê foram contempladas com cisternas de 
16 mil litros, com o objetivo de diminuir os impactos das 

 Há mais de 20 anos os agricultores familiares têm 
o sustento baseado na comercialização de produtos da 
agricultura.  Muitos conhecem a qualidade de consumir um 
alimento saudável, fresquinho, sem agrotóxico e com 
sabor colonial. Mas a garantia do sustento dessas famílias 
se viu ameaçada e não poderiam mais vender seus produ-
tos. 
 Como vereador, acompanhei várias reuniões, 
angústias, desabafos, sugestões. Sugeri ao Executivo 
Projeto de Lei sobre Regulamentação da Feira Livre, nos 

 Em 2013, estive em Chapecó na entrega de 2 
tratores do Governo Federal para Xanxerê e cobrei da 
prefeitura a implantação das patrulhas agrícolas. Após 2 
anos, o projeto de Lei que institui as Patrulhas Agrícolas 
Municipais foi encaminhado à Câmara. O objetivo é 
incentivar a produção agropecuária no município e aten-
der a demanda das associações de pequenos produto-
res rurais em serviços de infraestrutura das proprieda-
des. 

A largura nas estradas principais deveriam ser de 6 m de 
cascalho e nas secundárias de 4 m de cascalho. A média 
das medidas encontradas ficou bem abaixo do proposto. 
Em muitos trechos, as medidas estão até 2 metros a 
menos do que está no projeto.

estiagens que acontecem 
na região. Em todo o 
estado, são 4.908 famílias 
beneficiadas, que também 
não tiveram as obras 
concluídas.
 Dessa forma estamos acompanhando e cobran-
do agilidade no desfecho deste caso para que as famílias 
tenham suas obras concluídas.

Através do programa, a secretaria 
de Desenvolvimento Agropecuário 
disponibilizará às associações de 
pequenos produtores rurais, legal-
mente constituídas, máquinas 
agrícolas, equipamentos e veícu-
los utilitários, para auxiliarem nos 
serviços a serem desenvolvidos 
nas propriedades rurais.

moldes da Lei que existe em Concórdia, com as respon-
sabilidades de cada envolvido e um tempo maior para 
adequação. No entanto, o projeto não retornou à 
Câmara, e agora os agricultores vivem a incerteza se 
continuarão tendo o sustento na feira. Para adequação 
precisam investir valores altos, que inviabilizariam a 
produção. Continuarei buscando, juntamente com 
algumas entidades, alternativas para garantir a continui-
dade da Feira Livre Municipal.



C0NSELHO DE JUVENTUDE JÁ 

ADRIANINHO NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA
  A partir da Lei 3587/2013 de minha auto-
ria, foi instituída em Xanxerê a “Semana Municipal da 
Família”, que neste ano já foi assumida e realizada. Junto 
com uma equipe de mais de 20 entidades representativas, 
envolvendo: Câmara de Vereadores, Secretarias Munici-
pais, Ministério Público e sociedade em geral, coordena-
mos excelentes espaços de debate e possibilidades em 
torno da temática da família. A semana tem como objetivo 
debater e refletir sobre a realidade da família xanxerense, 
propiciando momentos de confraternização, lazer e entre-
tenimento.

 Diante do grande número de estudantes 
universitários de nosso município que freqüentam 
diversas instituições de ensino superior em cidades 
vizinhas, apresentei a proposta que estípula auxílio 
transporte no desejo de contribuir, de alguma forma, 
com os estudantes e suas famílias que optaram por 
ficar no município, mesmo estudando fora, e 
disponibilizando seu conhecimento para o 
crescimento e desenvolvimento de Xanxerê.

 Solicitei ao prefeito agilidade no cumprimento da 
Lei nº 284.5/2013, que autorizou o Poder Executivo 
Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ) no município de Xanxerê. Com isso, o Conselho 
irá auxiliar o Poder Executivo de forma consultiva com 
relação aos planos e ações de Governo voltadas aos 
interesses da Juventude, garantindo a participação da 
Sociedade Civil. Além de estabelecer diretrizes de atua-
ção, elaborar, planejar e implementar as políticas volta-
das para a juventude, monitorando e avaliando a execu-
ção das políticas de juventude desenvolvidas.

AUXÍLIO TRANSPORTE 
 PARA ESTUDANTES

 

 A Casa Familiar Rural de Xaxim oferece aos 
jovens, Curso Técnico em Agroindústria, com foco na 
agricultura familiar. Tem objetivo de promover a consci-
ência crítica nos alunos, viabilizando seus projetos de 
vida, associados e integrados à comunidade e à família, 
além de construir por meio da Pedagogia da Alternância 
um desenvolvimento integral em todas as áreas facilitan-

do a formação e a qualificação do jovem e sua família.
 Diante disso, solicitei a prefeitura ajuda de R$ 
100,00 mensais a cada aluno xanxerense matriculado na 
Casa Familiar, valorizando assim, os jovens que perma-
necerão na agricultura, sustentando suas famílias e 
gerando renda ao município.

CASA FAMILIAR RURAL

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
GARANTE DIREITOS 

PARA JUVENTUDE
 Com a aprovação do Estatuto da Juventude no 
Congresso Federal apresentei Projeto de emenda a Lei 
Orgânica Municipal para inserir o termo Juventude no 
Capítulo IX da Lei. Desa forma, procuramos garantir à 
juventude, direitos a políticas públicas específicas a 
serem executadas em Xanxerê.



 A Lei que instituiu a “Semana de Prevenção de 
Acidentes e Saúde do Trabalhador” no município de 
Xanxerê, de origem de indicação do Vereador Adriani-
nho, foi colocada em prática em 2014. Ela aconteceu de 
28 de abril a 2 de maio, com palestras nas empresas, 
seminário com os servidores municipais, IV Seminário 
em Saúde do Trabalhador, Sessão Alternativa na 
Câmara de Vereadores e diversas atividades. 
 Com objetivo de refletir sobre as doenças e 
acidentes que acometem os trabalhadores, bem como 
conscientizar sobre a importância do trabalho preventivo 
e das ações que deverão ser realizadas, poder público 
municipal, INSS, sindicatos, entidades, empresas e 

SEMANA DA SAÚDE DO TRABALHADOR

 Apresentei ao Plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores de Xanxerê, indicação sugerindo a criação 
da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 
(CIST). A reivindicação foi debatida em Sessão Alternati-
va, realizada no mês de maio, que tratou sobre a Saúde 
do Trabalhador. Na oportunidade sugeriu-se que o 
Conselho Municipal de Saúde criasse a CIST, para 
discutir continuamente com as entidades de trabalhado-
res e entidades patronais, serviço público municipal e 
pessoas afins, políticas voltadas à saúde do trabalhador.

SESSÃO ALTERNATIVA PROPÕE CRIAÇÃO DA CIST

CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR

 Como delegado do segmento de usuários do 
SUS, participei nos debates de todo o processo da 4ª 

EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS E DOS TRABALHADORES

trabalhadores deram um grande passo para construir uma 
política pública municipal em saúde do trabalhador em 
consonância com as diretrizes nacionais.

Como liderança sindical tenho atuado em diversas frentes 
junto ao Coletivo Sindical, na implantação da Farmácia 
do Trabalhador e Aposentado e do Programa de Rádio do 
Coletivo Sindical, na realização do IV Seminário em 
Saúde do Trabalhador, na Jornada de Lutas da Agricultu-
ra Familiar, nas negociações salariais garantindo reajus-

tes acima da inflação, na defesa e garantia de todos os 
diretos da classe trabalhadora. Estive mobilizado nas greves 
e manifestações juntamente com os servidores públicos 
municipais, servidores da Casan, dos Correios, bancários, 
servidores da saúde.  
 Trabalhadores e trabalhadoras, estamos juntos 
nessa luta!

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Estive em 
Chapecó na Conferência Macro-Regional, onde fui eleito 
delegado para a etapa estadual. Em Florianópolis, após 
aprovação das propostas, fui eleito para representar SC na 
Conferência Nacional. De 15 a 18 de dezembro, em Brasília, 
participei dos debates voltados à saúde do trabalhador, 
avaliando as atuais ações existentes e propondo diretrizes 
para a formulação da política nacional de saúde, envolvendo 
os gestores, usuários, trabalhadores da saúde e prestado-
res de serviço.



DILMA VENCE AS ELEIÇÕES NO BRASIL E EM XANXERÊ

 INFORMATIVO É ENTREGUE ÀS FAMÍLIAS DE XANXERÊ

MANDATO COMPROMETIDO COM O PT

PLANEJAMENTO COLETIVO DO MANDATO

 Graças à grande mobilização e trabalho de 
nossas lideranças na organização e execução da 
campanha eleitoral, em Xanxerê, Dilma fez 1.653 votos a 
mais que o segundo colocado. Xanxerê foi o maior muni-
cípio de SC que Dilma venceu. Isso demonstra que o 
povo xanxerense sabe que o país está no caminho certo, 
reconhecendo todos os investimentos do Governo Fede-
ral no município.
 A vitória da Presidenta Dilma Roussef é a garan-
tia de um Brasil que vai continuar mudando, com empre-
go, distribuição de renda e política pública para a maioria 
do povo. Mais Mudanças, Mais Futuro.                                                                                                                                                                                                           

 De acordo com a prática de um mandato trans-
parente e voltado para o povo, nosso primeiro informati-
vo chegou às casas da comunidade xanxerense 
mostrando nossa atuação no primeiro ano de  trabalho 
na Câmara de Vereadores. 
 Além do informativo, realizamos diversas reuni-
ões nos bairros e comunidades afim de ouvir a popula-
ção, prestar contas do mandato e colocar o mandato a 
disposição nas lutas cotidianas.

 No início de 2014, o Diretório do PT de Xanxerê 
reuniu-se para planejar o segundo ano de nosso mandato na 
Câmara de Vereadores. Sendo um mandato participativo, 
podemos ouvir as sugestões dos companheiros presentes 
para melhorar nossa atuação no legislativo. 
 Muitos são os desafios para enfrentar, mas com a 
força e a participação de todos, as decisões tomadas serão 
sempre coerentes com a linha partidária e com um mandato 
para o povo.

 Durante o ano de 2014 estivemos juntos e empanha-
dos na estratégia do PT de Xanxerê. Colocamos nosso man-
dato a serviço do partido e das lutas dos movimentos sociais. 
Planejamos, coordenamos e participamos ativamente da 
vida partidária: das eleições, reuniões, eventos e do jantar 
tradicional do PT.

 Assim, acreditamos que nosso trabalho fica mais 
próximo do povo que nos confiou o voto.



 Graças à grande mobilização e trabalho de 
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WIRELLES NA BIBLIOTECA

 A Biblioteca 
Pública Municipal 
Caldas Júnior, atende 
um grande número de 
estudantes e visitantes 
que utilizam o acervo e 
computadores do local. 

MAIS INVESTIMENTOS NAS ESCOLAS

AMPLIAÇÃO DO ACERVO
 A Biblioteca Pública Municipal Caldas Junior é 
um espaço propício para a prática de pesquisas e leitura 
que enriquecem a cultura e o conhecimento da popula-
ção. 
 Atento a este dado e comprometido com a educa-
ção e a cultura de nosso Município, apresentei ao Plená-
rio da Câmara de Vereadores indicação para que seja 
viabilizada a atualização do acervo literário, bem como a 
troca de alguns exemplares que já se encontram deterio-
rados. 
 Assim, o espaço se tornará ainda mais atraente e 
frequentado.

ESCOLA NO BAIRRO LEANDRO É REALIDADE
 Através do pedido que fiz, os deputados Dirceu 
Dresch e Pedro Uczai viabilizaram junto ao MEC em 
conjunto com a Prefeitura Municipal, uma escola padrão no 
valor de R$ 3,5 milhões e será construída no Bairro Lean-
dro em Xanxerê atendendo o crescimento populacional da 
região.
 É uma grande conquista, pois a escola contará 
com 12 salas de aula, quadra coberta, modernos laborató-
rios, equipamentos e estrutura adequada para atender as 
crianças xanxerenses.

 As esco-
las municipais 
sofrem muito com 
a falta de investi-
mento na manu-
tenção preventi-
va, como trocas 
de fiação, de 

obra finalizada

 Muitas destas pessoas não possuem acesso à 
internet em sua casa ou escola. Diante desta realidade, 
apresentei indicação para instalação de um ponto de rede 
de internet Wireless no local, facilitando o acesso de seus 
usuários. A instalação da rede ampliaria os recursos de 
pesquisa na biblioteca, bem como, geraria um aumento no 
número de pessoas que utilizariam esse importante espaço 
público.

lâmpadas e vidros, pinturas, entre outras manutenções que 
são consideradas básicas para o andamento das ativida-
des. Apresentei uma indicação para que cada Escola Muni-
cipal receba reparos básicos de infraestrutura de no 
mínimo R$ 5.000,00 anuais, para criar cada vez mais 
melhorias e conforto para estudantes, professores e 
direção.



NA LUTA PELA BR 282

APOIO A INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE FIBRA ÓTICA EM XANXERÊ

MINISTÉRIO PÚBLICO É ACIONADO APÓS PARALIZAÇÃO DAS OBRAS 
NO BAIRRO BELA VISTA

 Há muitos anos a comunidade xanxerense 
cansada dos acidentes e mortes, esperava pela duplica-
ção da travessia urbana da BR 282. Em 2010 as obras 
começaram e, infelizmente, no meio do caminho, a 
empresa abandonou as obras, deixando a população a 
ver navios. 
 Mobilizado, juntamente com demais vereadores, 
lideranças e comunidade xanxerense, estive empenhado 

 Levei à Câmara Municipal de Vereadores uma 
moção de apoio à instalação de novas redes de fibra ótica 
no município de Xanxerê, considerando que esta, é uma 
reivindicação antiga de nossa comunidade. Na região 
Oeste, aproximadamente 90% dos municípios são benefi-
ciados em contratar serviços com esta tecnologia, oferecen-
do maior estabilidade de sinal, sem quedas de transmissão 
e interferências, e o mais importante, uma redução nos 
preços. Xanxerê não dispõem de uma rede de fibra ótica 
que interligue todo o município, e com o incentivo à instala-
ção irá expandir o mercado de telecomunicações para 
melhor atender a população, levando telefonia, internet e TV 
a cabo com qualidade.

para buscar a solução do problema. Participei de vários 
atos, manifestações e reuniões. Em Brasília, participei da 
audiência decisiva com o deputado Pedro Uczai, junto ao 
Ministério dos Transportes, onde na oportunidade, o ministro 
Paulo Sérgio Passos garantiu R$ 39 milhões para a conclu-
são das obras em Xanxerê. Agora com a continuidade e 
breve conclusão das obras, a comunidade pode respirar 
aliviada e comemorar essa importante conquista.

 O Projeto de Revitalização da Chácara 264, no 
Bairro Bela Vista, engloba a construção de 58 casas 
novas, 21 reformas, regularização fundiária de 83 terre-
nos, pavimentação, revitalização da praça e construção 
de um centro comunitário. O investimento do Governo 
Federal é de R$ 3.243.140,61 para todo o projeto. Estive 
sempre presente discutindo os problemas da Chácara 
264, junto com a comunidade, e buscando soluções, 

desde o início de maio, junto à prefeitura, à empresa, à 
Caixa Econômica e ao Ministério das Cidades, para que o 
projeto fosse concluído. 
 No final de 2014, a empresa abandonou as obras 
definitivamente, alegando falta de pagamento. Fui até o 
Ministério Público, solicitei que fosse realizada uma investi-
gação do que aconteceu, para que os moradores do bairro 
não fiquem no abandono e prejuízo mais uma vez.



MANDATO DEFENDE MAIS INVESTIMENTOS NA SAÚDE
 Importantes investimentos foram realizados na 
área da saúde, com o intuito de garantir o direito do 
cidadão ao atendimento, além de dar condições para que 
esse direito esteja ao alcance de todos. Luto por um siste-
ma de saúde que a população conheça, preze e confie, 
sendo excelência e referência na atenção integral. E 
também, acompanhei e fiscalizei o desenvolvimento de 
ações e serviços de saúde do município.  
 Apresentei na Câmara de Vereadores indicações 
para a contração de médicos, dentistas e agentes de 
saúde para atender todas as famílias das áreas de abran-
gência das UBS nos Bairros Nossa Senhora de Lourdes, 
Esportes, Castelo Branco, Tonial, João Winckler, Borto-
lon, São Romero, Vista Alegre, Aparecida, Vila Cézamo, 
Tacca, Hélio Ortiz, Voltão e Cambuinzal além do efetivo 
acompanhamento e cobrança para reforma e reinaugura-
ção dos postos de saúde. 

 O perigo do amianto consiste na possibilidade de 
inalação das suas fibras “in-natura”, por longos períodos 
ininterruptos e em quantidades elevadas, pois estas 

LUTA PELA PROIBIÇÃO DO AMIANTO

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

 Fui autor do 
requerimento para obter 
informações sobre a 
situação da ambulância 
de atendimento básico 
do SAMU, que não 
estava mais em ativida-
de e cobrando que 
fossem tomadas provi-
dências. Após o debate 
gerado, foi anunciado 
pelo Ministério da 
Saúde, do Governo 
Federal a compra de 
uma nova ambulância 
para Xanxerê.

 O Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) foi implantado em Xanxerê em 2012, advindo de 
recursos do Programa Brasil Sorridente do Governo 
Federal. No entanto, após poucos dias de funcionamento 
foi fechado por falta de estrutura. Desde início de 2013 
cobrei da Administração Municipal a reabertura do CEO 
para atender a população, pois presta atendimentos 
como diagnóstico de câncer de boca, periodontia, cirurgia 

oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendi-
mento a pessoas com necessidades especiais. 
 Vou continuar acompanhando e cobrando agilidade 
na instalação do CEO, pois a comunidade xanxerense 
merece ter esse atendimento especializado, com qualidade 
e sem custo, pois hoje apenas é encontrado na rede privada 
de saúde.

fibras podem alojar-se nos pulmões podendo ocasionar 
doenças como a asbestose, o mesotelioma, placas pleurais, 
cânceres de pulmão, laringe do trato digestivo. As doenças 
decorrentes da substância podem demorar anos para se 
manifestarem. Estudos comprovam que mais de 200 pesso-
as morrem por ano no Brasil vítimas do amianto.
  Diante dessa preocupação, apresentei uma Moção 
de Apoio ao Projeto de Lei Nº 00179.5/2008 que tramita na 
ALESC que dispõe sobre a proibição do uso de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou outros minerais que tenham fibras de amianto 
em sua composição. A proibição do amianto vai trazer mais 
saúde aos trabalhadores, especialmente quem fabrica e 
manuseia nas lojas de materiais de construção as telhas de 
amianto.



LIDERANÇAS FALAM SOBRE 
A ATUAÇÃO DE ADRIANINHO

 O vereador  e jovem Adrianinho do PT de Xanxerê, exerce com brilhantismo a sua função. Envolvido nas lutas 
da comunidade, presente e atuante na vida de todos.  Atuou em várias frentes: no debate do sistema municipal de 
ensino, na fiscalização como a CPI do tapete preto, verificando e exigindo melhores estradas aos agricultores, se preo-
cupando com o acesso à internet, através da instalação de novas redes de fibras ópticas,  lutando em  defesa dos 
trabalhadores por saúde, educação, salário,etc e na implementação de políticas públicas para a juventude. Adrianinho 
cumpre o papel de fiscalizar, denunciar,  legislar e anunciar as boas ações,informando e esclarecendo as ações do  
governo  federal que estão ajudando a desenvolver  Xanxerê e demais municípios brasileiros. Portanto, vereador 
Adrianinho é um político sério e comprometido com os seus ideais, que orgulha a todos nós!

 Sou testemunha do grande esforço que o vereador Adrianinho tem feito para 
conseguir obras e serviços para Xanxere. É um vereador que honra o mandato. 

 O vereador Adriano De Martini, o nosso companheiro de luta Adrianinho, é uma 
liderança jovem  que, assim como eu, tem origem no movimento sindical dos trabalhadores 
e no movimento social. Seu mandato é a renovação na forma de fazer política em Xanxerê, 
com ações propositivas, fiscalizadoras e de  defesa da classe trabalhadora e da comunida-
de do município.

 O mandato do vereador Adrianinho nos traz muita inspiração. Agrega a vitalidade da 
juventude e a convicção de construir uma sociedade transformada,  na qual a justica, a ética 
e a solidariedade sejam os pilares fundamentais da relação humana. Certamente nossos 
mandatos travarão  muitas batalhas conjuntamente, em 2015, como a luta do Conselho esta-
dual da Juventude, a defesa da moralidade pública, do meio ambiente e da agricultura fami-
liar.  

 O vereador Adrianinho no espaço do Parlamento, tem uma grande atuação em defesa dos 
trabalhadores e  fiscalizando a aplicação dos recursos públicos geridos pelo  poder executivo 
municipal. Por outro lado, o Vereador Adrianinho trabalha para viabilizar mais escolas, ônibus 
escolares, unidades de saúde e melhorar a infraestrutura do município. Dessa forma, o vereador 
nos ajudou a mobilizar comunidade local e buscar junto ao Governo Federal R$ 40 milhões para 
concluir as obras na BR 282 em Xanxerê. É de lideranças com essa disposição e seriedade no  
exercício da função pública que a população xanxerense precisa.  Parabenizo o vereador Adriani-
nho pelo excelente mandato, que orgulha o Partido dos Trabalhadores.

NEODI SARETA  
Dep. Estadual PT/SC

DIRCEU DRESCH
Dep. Estadual PT/SC

LUCIANE CARMINATTI 
 Dep. Estadual PT/SC

PADRE PEDRO 
Dep. Estadual PT/SC

 PEDRO UCZAI 
Dep. Federal PT/SC

 Gostaria de destacar o grande trabalho que vem sendo realizado pelo verea-
dor Adrianinho, com participação partidária da comunidade e de entidades, com 
importantes proposições e principalmente um mandato fiscalizador, dever primordial 
de um representante da sociedade.

LENOIR TIECHER
Presidente do PT - Xanxerê



 Adrianinho, vereador que está fazendo o papel de um verdadeiro 
vereador, aquele que fiscaliza, visita as famílias e vai em busca de suas 
reivindicações com firmeza. Com seu jeito simples, carismático e determina-
do na luta em defesa da agricultura familiar, que planta o alimento que serve 
a mesa de todos e seu trabalho não valorizado. Estamos contigo! Parabéns 
Adriano.

 Já se passaram dois anos que o Vereador Adriano De Martini faz parte 
do Legislativo Municipal, e já sentimos a importância de termos um verdadeiro 
representante na câmara de vereadores. Uma pessoa verdadeiramente preocu-
pada com os interesses das comunidades cidade/interior, voz ativa nas sessões, 
cobra e fiscaliza as aplicações dos recursos públicos municipais e sua presença 
é constante e permanente no meio do povo.

 O mandato do Adriano é um mandato da juventude e para a juventude. Deve ser 
tomado como exemplo, para que mais jovens entrem na vida política objetivando a busca 
de melhorias para todos os setores da sociedade, visando um futuro melhor para todos.

 Nosso vereador Adriano de Martini se destaca por manter uma postura firme, de 
oposição construtiva. É importante destacar que o mandato é do partido, isso é um grande 
diferencial, pois a executiva do partido e os filiados podem discutir junto as ações do verea-
dor. Ele esta sempre visitando as  comunidades, associações  e leva  os problemas da  comu-
nidade para serem discutidos com os demais vereadores. Para nós é um grande orgulho tê-lo 
como vereador. Parabéns por sua atuação.

 Um mandato popular  comprometido com o social, com a vida das pessoas. Um 
representante legal  do povo e voltado para o povo.
 Para Adrianinho, legislar é:  compromisso  e participação popular. Neste manda-
to, se ouve a população, se discute, se fiscaliza, se planeja, se fazem projetos, são apre-
sentadas  propostas, é dado vez e voz aos munícipes. A participação  popular vai  agre-
gando forças  no município de Xanxerê, o que faz a diferença. 
 A mudança vai acontecendo se cada um de nós, nos enganjarmos na luta por 
todos. Cabe a nós, não só apoiar, mas estarmos inseridos neste processo que vem  
sendo construído com transparência e comprometimento com a partipação popular.

 Temos acompanhado o trabalho e preocupação do Adrianinho com a juventude xanxe-
rense e percebemos que muitos passos já foram dados. Principalmente em relação a criação 
do Conselho Municipal da Juventude e da alteração da lei orgânica municipal que reconhece a 
juventude como um segmento específico de políticas públicas. Seguimos juntos com o mandato 
do Adrianinho acertando o passo na defesa da vida da juventude. 
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SAIU NA IMPRENSA

Em 2014, apresentei na Câmara:

151  
Indicações

21  
Moções

14  
Projetos

15  
Requerimentos


