
  

 250 MIL Aquisição de Equipamentos para o Hospital Santo Antônio

PARAR$ 650 MIL TAPEJARA
Recursos de Emenda Parlamentar

Agosto/2014

O deputado Giovani Cherini tem uma relação histórica com Tapejara e com a sua 
gente. Foi em Tapejara que iniciou seu trabalho com palestras, fortalecendo, em 
seguida, os laços com o sindicalismo e com o cooperativismo de crédito. Na área 
social, através do atendimento nas Casas Solidárias e da formação de jovens pela 
Cooperativa Universidade de Líderes Juventude Sem Fronteiras, onde foram 
formadas duas turmas de jovens. Alguns desses, após a realização dos cursos, 
assumiram grandes cargos no campo político, cooperativo e empresarial. Como 
deputado federal, enviando recursos federais, através de emendas parlamentares,  
esta parceria está cada vez maior.  

Uma ligação histórica com Tapejara!

Giovani Cherini e Sossela
Juntos por Tapejara!

 250 MIL

 150 MIL
4 Roçadeiras, distribuidor de 
calcár io,  enfardadeira  e 
roçadeira hidráulica

Construção de uma quadra de esportes coberta na Linha 
Girardi



AÇÕES E CONQUISTAS PARA TAPEJARA

com a participação do Dep. Giovani Cherini

 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.

       Recursos para a Saúde 
         (Governo Estadual)

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

Total R$ 200.000,00 

Tapejara recebeu:
- Motoniveladora 
- Retroescavadeira 
- Caminhão Basculante 

Ambulância - R$ 100 mil 
Van - R$ 100 mil

Encontro da Associação de Jovens Rurais

Presença na campanha municipal

Curso de liderança para jovens 

Lideranças do PDT

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

Comitê Soledade: Av. Marechal Floriano, 502 

“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 de inestimáveis parceiros, sempre seguindo o lema 
do meu pai: fazer o bem sem olhar a quem”.

Deputado Giovani Cherini
*Fechadas em 2014 POR FORÇA DA LEI Eleitoral 12.034

Casas Solidárias


