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Vamos dar

as mãos!

R$ 1,2 MILHÃO PARA Cruz

Recursos de emendas parlamentares

Alta

Liberação de Patrolas e
Caminhões (Governo Federal)
Na Câmara Federal, como
membro titular da importante
Comissão Mista do Orçamento, onde é
debatido e definido todo o orçamento
anual, trabalhei muito para liberar os
recursos para que os municípios
pudessem receber Motoniveladoras,
Retroescavadeiras e Caminhões
Basculantes.

Deputado Giovani Cherini, com lideranças políticas de Cruz Alta, anuncia o envio
de recursos para o município.

Cruz Alta recebeu:
Retroescavadeira
Motoniveladora
Caminhão Caçamba

50 MIL
SDH - Kit do Conselho Tutelar

O trabalho realizado junto a Secretaria
Estadual da Saúde, através do Secretário
Deputado Estadual Ciro Simoni, garantiu
recursos para aquisição de vans e
ambulâncias para melhoria da saúde de
vários municípios.

929 MIL
Pro Jovem
Início do programa em
16-04-2011
Finalizado 30-10-13
Programa com 500 jovens.

Recursos para a Saúde
(Governo Estadual)

250 MIL
MDS - Construção
de 01 CRAS

Cruz Alta:
R$ 885 MIL - Equipamento UPA
R$ 100 MIL - Van
R$ 100 MIL - Ambulância
R$ 150 MIL - 3 Veículos

Total R$ 1,2 MILHÃO

Total de Recursos
para Cruz Alta:

R$ 1,2 MILHÃO

- Brasília: Congresso Nacional - Anexo 3 - Gabinete nº 468 - Fone: (61) 3215-5468
- Porto Alegre: Rua General Câmara, 406, Sala 104 - Fone: (51) 3286-1221

www.giovanicherini.com - www.facebook.com/deputadogiovanicherini

Ações para todos
lítica DIFERENTE.
O deputado federal Giovani Cherini faz po indiretamente
As suas ações beneficiam direta e
todos os municípios gaúchos.

SOLIDÁRIO

Casas Solidárias

Criou os ALBERGUES nos municípios de Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Porto Alegre.
Se depender do deputado Giovani Cherini e a legislação permitir, este trabalho solidário
vai continuar. Na Câmara dos Deputados, tramita o Projeto de Lei, que cria o
PROALBERGUE, assegurando a todo cidadão, que necessite de atendimento
médico-hospitalar, o direito de permanecer, com a presença de um acompanhante, em
albergues públicos, em cidades polos do Brasil.

PARLAMENTAR

Campeão de Projetos

O deputado Giovani Cherini é conhecido como o parlamentar que mais apresentou
projetos na história da Assembleia Legislativa Gaúcha, com 680 proposições. Aprovou
101 leis, tornando-se o deputado com o maior número de Leis, aprovadas em todos os
tempos. Na Câmara Federal, tramitam 53 Projetos de Lei de sua autoria.
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PALESTRAS

KHMAHÁ

SABEDORIA

Levando Qualidade de Vida

Mais de 200 mil pessoas já participaram das palestras ministradas pelo terapeuta e
deputado Giovani Cherini, que têm como objetivo melhorar a vida das pessoas, para que
vivam com mais qualidade, garantindo saúde e felicidade.
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JOVENS

Cursos para mudança de vida

Cerca de 4 mil jovens já participaram dos cursos oferecidos pela “Cooperativa
Universidade de Líderes Juventude Sem Fronteiras”. A instituição fundada e coordenada
pelo deputado Giovani Cherini realiza cursos, todos em finais de semana, para
oportunizar o crescimento do jovem no campo pessoal, social, familiar e profissional.

SAÚDE

Terapia Holística
Defesa das práticas integrativas

Há nove anos, o deputado Giovani Cherini lançou, e hoje ainda coordena, o já
consagrado “Encontro Holístico Brasileiro”, que tem como finalidade mostrar outras
alternativas no campo da saúde. Este trabalho resultou na criação e instalação da Frente
Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde, na Câmara Federal-FP-PIS. A saúde do
Brasil começa a melhorar.

COOPERATIVISMO

Defensor de verdade

Autor da primeira Lei Cooperativista, o deputado Giovani é sócio de 7 cooperativas.
Criou, na presidência da Assembleia Legislativa, o programa Cooperação O Rio Grande
Acima das Diferenças. Vice-presidente da Frente Nacional de Apoio ao Cooperativismo.
Autor da lei nº 11.829/2002, que cria a Política Estadual do Cooperativismo, inédita no
Brasil. Idealizador da legislação estadual cooperativista (Lei n° 11.995/2003 e Decretos nºs
43.168/2004 e 43.876/2005). Relator do ato cooperativo (PLC 271/2005).
Autor do PL 5530/13, que determina que os recursos do FAT possam
ser administrados por cooperativas de crédito.

Defensor dos animais, o Deputado Giovani Cherini apresentou o PL 4.455/12, que permite a
utilização de animais em todos os hospitais públicos. Eles farão parte do tratamento dos pacientes.

