
Este recurso foi um pedido do presidente do HCS, Dr. Adelino Gelain (in memorian). A verba repassada pelo Deputado Giovani 
Cherini  será utilizada para novos recursos em equipamentos e melhor atendimento junto ao Hospital Comunitário do município.

O kit é composto por 1 carro, 5 computadores, 1 impressora 
multifuncional, 1 refrigerador e 1 bebedouro.

KIT Conselho Tutelar

paraR$1,66 MILHÃO SARANDI
Recursos de Emenda Parlamentar

Agosto/2014

Recursos para o Hospital Comunitário

200 MIL Aquisição de um aparelho de 
ultrassom para a cidade.

Sarandi recebeu:
- Motoniveladora
- Retroescavadeira
- Caminhão Caçamba

Sarandi recebeu:
- 1 Ambulância: R$ 100 mil
- 1 Veículo: R$ 50 mil

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

Saúde: Exames de imagem

60 MIL
Vereadores: Zeno Picollo, Lenomar Alves de Jesus e Denise Gelain, 
o ex-vereador Portela, além de integrantes do Conselho Tutelar de 
Sarandi e do Hospital Comunitário.

1,2 MILHÃO

Recursos para a Saúde (Governo Estadual)
O trabalho realizado junto a 
Secretaria Estadual da Saúde 
garantiu recursos para aquisição 
de vans e ambulâncias para 
melhoria da saúde de vários 
municípios.

Liberação de kit esportivo pelo Ministério dos Esportes – 
Programa Pintando a Liberdade.

KIT Esportivo

Construção da 1º etapa do Ginásio de Esporte da Terceira 
Idade

200 MIL
Saúde: Terceira idade



AÇÕES PARA SARANDI
com a participação do Dep. Giovani Cherini:

Nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2013, mais de 100 jovens estiveram reunidos no Ginásio da Associação dos Funcionários da Cotrisal para participar 
do curso de Liderança no Paradigma Holístico – A Essência da Cooperação, ministrado pela equipe da Cooperativa Universidade de Líderes 
Juventude Sem Fronteiras – COOPLIDER, coordenada pelo deputado Giovani Cherini. Anteriormente, Sarandi recebeu vários cursos da Cooplider, 
todos realizados no CIEP. Fundada em 1999, a Universidade de Líderes já ajudou a mudar para melhor a vida de cerca de 5.000 jovens, de 350 
municípios gaúchos, trabalhando pela construção de um novo modo de relação do homem com o mundo, uma nova visão universal, da natureza, da 
sociedade, do outro e de si mesmo. Uma ideia revolucionária que tem como base informações e vivências que são a essência da cooperação.

Curso para jovens em Sarandi
Quem participou sabe o quanto valeu

Depoimentos dos Líderes de Sarandi
Ótimo. Nunca tive uma experiência como esta. 

Só quem participou pode falar. Inesquecível. (M.R.)

Um trabalho fantástico, que contribuiu com o 
crescimento pessoal. Me ajudou no resgate da 
espiritualidade, da minha essência. (S.T.S).   

O deputado Giovani Cherini tem participado de todas as edições da  
Feira da Indústria de Sarandi (Feisa).

Dá nome à rodovia RS 404 - José Ascoli, no trecho entre as 
cidades de Sarandi e Ronda Alta. Autoria de Giovani Cherini.

  Rádio Sarandi é homenageada 
O deputado federal homenageou, na Tribuna da Câmara dos 
Deputados, os 60 anos da Rádio Sarandi. Ele lembrou dos 
fundadores e funcionários, falou sobre a trajetória de sucesso e 
da importância da AM 1310 para a região norte do RS.

  Funcionário da COTRISAL
Giovani Cherini orgulha-se de ter trabalhado na COTRISAL. Na 
Câmara dos Deputados, é Vice-presidente da Frente 
Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo.
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