
 Mais uma vez prestamos contas da nossa 

atuação no legislativo de Xanxerê. O ano de 

2017 e os primeiros meses de 2018 foram mar-

cados por muito trabalho, debates e conquistas. 

Em 2017, assumindo a Presidência da Câmara, 

conseguimos dinamizar a atuação junto com a 

comunidade. Estamos com a sensação de de-

ver cumprido e com o desejo renovado de conti-

nuar defendendo nossa gente e nossas lutas.  

 Mesmo com mais responsabilidade, nosso 

compromisso de estar presente nas comunida-

des, ouvindo e construindo as pautas coletiva-

mente, nos animaram e animam na continuida-

de e fortalecimento de um mandato popular e 

coletivo. Neste informativo, apresentamos algu-

mas ações do nosso mandato nesses primeiros 

18 meses da legislatura 2017-2020. 

 Acompanhe nosso trabalho e ajude a 

construir um mandato popular e participativo. 

Continuamos juntos e juntas, com um pé na Câ-

mara e outro na organização.  

Um abraço fraterno! Vereador Adrianinho 

Amigos e Amigas! Companheiros e Companheiras! 

 O vereador Adrianinho comemora o fato 

da Câmara Municipal aprovar o PL 34/2017 

que dispõe sobre o transporte de passageiros 

residentes na zona rural no transporte escolar 

do município de Xanxerê. Desta forma, fica 

permitido o transporte gratuito de passageiros 

residentes na zona rural no transporte escolar 

no Município de Xanxerê, visando preencher 

eventuais vagas ociosas e limitadamente nas 

rotas em que não exista transporte coletivo. 

 A prioridade do transporte será sempre 

dos alunos da rede pública de ensino. O núme-

ro de passageiros em cada linha não poderá 

exceder o limite de vagas existentes entre a 

diferença da capacidade do ônibus e o número 

de estudantes da rede pública. O preenchimen-

to das vagas ociosas se dá por pessoas nas 

seguintes condições: gestantes, lactantes e ci-

dadãos com consultas, exames e procedimen-

tos médicos agendados; idosos; pessoas com 

deficiência; estudantes da rede privada de en-

sino; e cidadãos com procedimentos em ór-

gãos oficiais. O vereador Adrianinho, que aju-

dou na elaboração e viabilidade do Projeto, já 

havia apresentado uma Moção de Apelo nº 36, 

sobre este assunto, ainda em setembro de 

2016.  

 Segundo Adrianinho, “os moradores do 

interior não contavam mais com transporte de 

passageiros para a cidade e precisavam cha-

mar serviço de táxi para se deslocar, tendo que 

gastar um valor considerável com as corridas. 

A aprovação do Projeto é uma conquista, e be-

neficiará muitas pessoas do nosso município 

com transporte gratuito.””. 

Expediente: 

Endereço: Rua Rui Barbosa, 238   

Centro - Xanxerê  

Fone 49 3433 0648  

Facebook: vereadoradrianinho  
Twitter: @adrianinhopt  
e-mail: adriano@camaraxanxere.sc.gov.br  
Instagram: vereador_adrianinho 



Endereço do Destinatário Linha 1 
Endereço do Destinatário Linha 2 
Endereço do Destinatário Linha 3 
Endereço do Destinatário Linha 4 
Endereço do Destinatário Linha 5 

Seu Nome 
 
Linha de Endereço 1 
Linha de Endereço 2 
Linha de Endereço 3 
Linha de Endereço 4 
 
Telefone: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 
Email: alguem@exemplo.com 

Coloque  
o  

selo  
aqui  

Este artigo pode conter de 175 a 225 palavras. 

Se o seu boletim informativo for dobrado e enviado pelo correio, este artigo será exibido na parte de trás. Portanto, é 
recomendável inserir um texto de fácil leitura. 

Uma sessão de perguntas e respostas também é um excelente meio de atrair a atenção de seus leitores. Você também pode 
compilar as últimas respostas recebidas desde a última edição ou organizar respostas genéricas para perguntas comuns sobre sua 
empresa. 

Inclua uma lista com os nomes e as funções dos gerentes da empresa para dar um toque pessoal ao boletim informativo. Se for 
uma empresa pequena, você também poderá mencionar o nome de todos os funcionários. 

Se possuir o preço dos produtos ou serviços mais oferecidos, inclua uma listagem dos preços. Informe os leitores como eles po-
derão proceder para obter mais informações caso desejem. 

Você também pode utilizar este espaço para inserir a programação de eventos regulares, tais como café da manhã com fornece-
dores toda primeira terça feira do mês ou uma ação beneficente bimestral. 

Se houver espaço sobrando, inclua uma imagem de clip-art ou um elemento gráfico.  

Título do Texto da Página Anterior 

No mês de ja-

neiro de 2018, o 

Vereador Adria-

ninho teve a 

oportunidade de 

se tornar o pre-

feito mais jovem 

da história do 

município de 

Xanxerê. 

Foram 11 dias de intensos trabalhos que trouxeram 

um resultado muito positivo a toda a população xanxe-

rense. 

 Além de abrir as portas do Executivo Municipal, 

atendendo a todas as pessoas que o procuravam, e 

de acompanhar as obras e atividades do município, 

Adrianinho garantiu e anunciou recursos para nove 

entidades e comunidades, através de emendas do de-

putados federais do PT, Pedro Uczai e Décio Lima. 

 Além disso, o Prefeito Adrianinho anunciou um 

cronograma para melhoria das estradas no interi-

or, a destinação de R$ 83 mil reais para zerar a fila 

de mamografias e a instituição dos Conselhos de 

Juventude e dos Direitos da Mulher em Xanxerê. 

R$ 100 mil para ampliação da Sede da  

Associação Atlética Bavial  

R$ 100 mil para praça de lazer e centro de  

múltiplo uso no Bairro Leandro  

R$ 100 mil para construção de praça de  

lazer no Bairro Veneza  

R$ 100 mil para construção de centro de 

múltiplo uso no Bairro Santos Dias  

R$ 100 mil para conclusão de centro de 

múltiplo uso no Bairro Santa Cruz  

R$ 100 mil para ampliação de centro de 

múltiplo uso no Bairro N. Sra. de Fátima  

R$ 200 mil para ampliação da  

EMEB São Jorge  

R$ 250 mil para construção da nova sede da 

Apadavix  

R$ 200 mil para a ampliação centro de múl-

tiplo uso no Bairro N. Sra. Aparecida  

   Durante o ano de 2017, até 5 de fevereiro de 

2018, Adrianinho foi o Presidente da Câmara Muni-

cipal de Xanxerê. 

   A partir de uma gestão eficaz e moderna, 

Adrianinho ganhou destaque e ainda recebe inú-

meras manifestações de congratulações pelo seu 

trabalho frente ao Legislativo. Mesmo com essa 

responsabilidade, o vereador 

manteve-se atento ao mandato 

popular de muita presença e 

participação nas comunidades. 

   Para Adrianinho tudo isso 
é fruto da continuidade de um 
trabalho construído a muitas 
mãos. “Inovamos à frente da 
Câmara de Vereadores e pode-
mos avançar ainda mais, melho-
rando a vida de todos e todas 
os/as xanxerenses”. 
 

         Confira alguns avanços importantes: 

 

          Intérprete de Libras nas Sessões  

          Implementação do Programa saúde do 

trabalhador na Câmara de Vereadores  

         Audiências públicas sobre diversos temas 

         Câmara Mulher  

         Câmara Cultural e Cinema na Câmara 

         Câmara Jovem  

         Transparência – Trans-

missão Ao Vivo das ses-

sões também pelo Facebo-

ok e Youtube; 

         Destinação de R$ 600 

mil para a aquisição de mar-

roeiro para manutenção e 

melhoria das estradas do 

interior  

        Abertura da Câmara pa-

ra diversas reuniões de enti-

dades e associações e parti-

cipação popular no uso da Tribuna da Câmara  

        Diminuição de 40% no valor das diárias pa-

ra vereadores e servidores       

        Economia de aprox. R$ 3 milhões em 2017 

Você sabe o que o seu vereador fez pela sua comunidade? 

Acesse www.adrianodemartini.com/comunidades 

E confira o que o vereador Adrianinho fez por você e seus vizinhos! 


