
para1,2 MILHÃO São Lourenço do Sul
Vamos dar 

as mãos!

Recursos de Emendas Parlamentares

Junho/2014

250 MIL
Construção da cobertura da quadra de 
esportes da E.M.E.F. Francisco Frömming

   A E.M.E.F. Francisco Frömming, localizada em Harmonia, 
sente-se feliz e valorizada por receber do Deputado 
Cherini a Emenda Parlamentar no valor de R$ 250.000,00, 
para realizar a cobertura da quadra poliesportiva. Esse 
olhar do Deputado para com a nossa escola, beneficiará 
toda a comunidade escolar, que terá um espaço de 
educação, esporte e lazer. Agradecemos e reconhecemos 
o trabalho sério e competente do Deputado Cherini, que, 
com essa ação, auxilia a nossa comunidade, na busca por 
uma educação de excelência.

Nóris Beatriz Costa Ney - Diretora 

Pavilhão da Agricultura Familiar 
Parque Rural

“Depois de muitos anos o Parque de Exposições Cel. Antonio Candido Ferreira recebe 
um importante investimento para o desenvolvimento da agricultura local e regional.”

500 MIL
Luizinho Saalfeld, presidente do SR.

Entrega da retroescavadeira

  Nosso governo tem buscado apoio junto aos  

parlamentares que têm vínculo com São Lourenço do 

Sul, independentemente de cores partidárias. O Dep. 

Giovani Cherini é um dos colaboradores que tem 

demonstrado seu entendimento, apoiando nossa 

municipalidade com emendas parlamentares.

 José Daniel Raupp Martins  
Prefeito Municipal

200 MIL

250 MIL
Deputado Giovani Cherini, 

ex-vereador Rudinei Harter, com
lideranças políticas do município. 



AÇÕES E CONQUISTAS PARA SÃO LOURENÇO DO SUL

com a participação do Dep. Giovani Cherini

GRANDES INVESTIMENTOS

Depois de passar a morar e a produzir em São Lourenço, 
o deputado Giovani Cherini começou a divulgar o 
potencial do município e a fertilidade do solo. Isso tem 
trazido investidores como o Sr. Ortenilo Nicolau, que já 
investiu muitos recursos no agronegócio.

SEMPRE PRESENTE

Neste ano, o deputado federal Giovani Cherini visitou 
entidades do município de São Lourenço do Sul para realizar 
a entrega de alimentos não-perecíveis, oriundos do 9º 
Encontro Holístico Brasileiro, ocorrido no mês de março, 
em Porto Alegre. Beneciados: Lar dos Velhinhos Santo 
Antônio e Casa da Esperança Chico Xavier.

Presença em São Lourenço do Sul, no Reponte da Canção, 
um dos maiores festivais de música gaúcha do Rio Grande 
do Sul. 

Solidariedade: apoio às pessoas atingidas pela enchente, em 
2011, que destruiu boa parte da cidade, (no detalhe, médicos 
e enfermeiras sendo conduzidos aos locais de atendimento).

Desle na Semana Farroupilha de 2013. Levando  
a bandeira do Sindicato Rural.



Dia do Vizinho: O deputado Giovani Cherini promoveu, em sua propriedade rural, o encontro dos vizinhos 
cavalarianos. 

A beleza natural
 Sob lindo céu azul,

 És a minha terra nata,
 Oh! São Lourenço do Sul

 
Trecho do Hino de São Lourenço do Sul

MELHORIA DA RODOVIA SLS-060

O deputado Giovani Cherini vai trabalhar 
junto à prefeitura para ASFALTAR a SLS 
(Passo dos Baios). Por ali transitam ônibus, 
caminhões e veículos leves. É uma saída 
alternativa para Pelotas.

O deputado Giovani Cherini está trabalhando para que o Hospital 
São João da Reserva possa ser beneciado com verbas públicas. A 
instituição possui 84 anos de existência. Fundada pelo Dr. Walter 
Thofehrn, realiza um grande trabalho na área da saúde.

Apoio ao Hospital São João da Reserva

Rodovia SLS 060

AÇÕES E CONQUISTAS PARA SÃO LOURENÇO DO SUL

com a participação do Dep. Giovani Cherini



No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.  Recursos para às vítimas da enchente

AUDIÊNCIAS EM BRASÍLIA

Ministério das Cidades

Ministério do Turismo

Deputado Giovani  Cherini e o prefeito Daniel Raupp, 
com Ideli Salvatti, ministra-chefe da Secretaria de 
Relações Institucionais da Presidência da República

Dep. Giovani Cherini - Tem propriedade em São Lourenço do Sul. 
Investe no comércio local.

“Fazer o bem sem olhar a quem. É MINHA MISSÃO 

NA POLÍTICA ATENDER DOENTES E SEUS 

ACOMPANHANTES, que buscam tratamento de 

saúde em Porto Alegre*, Santa Maria* e Passo Fundo*. 

Faço isso há mais de 18 anos, com meus próprios 

recursos e dos inestimáveis parceiros, sempre 

seguindo o lema do meu pai: fazer o bem sem olhar a 

quem”.                      

A safra frustrada de pesca no período 2013/2014 
levou o deputado federal Giovani Cherini  a pedir 
ajuda ao Ministro do Trabalho, Manoel Dias para 
liberação do “Auxilio Defesa” aos pescadores de 
São Lourenço do Sul.

                                    Deputado Giovani Cherini  
*Fechadas POR FORÇA DA LEI Eleitoral 12.034

www.giovanicherini.com | www.facebook.com/deputadogiovanicherini | cherini@giovanicherini.com


