
MUNICÍPIO DE TIGRINHOS RECEBE VALORES DESTINADOS À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORIUNDOS DE EMENDA DO 

DEPUTADO FEDERAL CELSO MALDANER (MDB), DEPUTADO 

ESTADUAL CESAR VALDUGA (PCdoB) E DO SENADOR DÁRIO BERGER 

(MDB). 

Na tarde de 16 de março de 2018 compareceram no gabinete do prefeito Derli 

Antonio De Oliveira assessores do deputado federal Celso Maldaner (MDB) 

para comunicar oficialmente o chefe do poder executivo e secretários 

municipais o repasse de R$ 150.000,00 para apoio à manutenção da unidade 

de saúde do município. 

Ainda no mês de fevereiro o deputado estadual Cesar Valduga (PCdoB) apresentou 

à secretária de Saúde do município de Tigrinhos, Solange M. Teske, o texto de sua 

autoria, aprovado no final de 2017, com emenda impositiva ao orçamento de 2018 do 

Governo do Estado no valor de R$ 150.000,00 também na quarta-feira 14 de 

março o assessor do deputado estadual Cesar Valduga (PCdoB) visitou e 

repassou informações à secretária Solange e ao prefeito Derli a respeito da 

emenda impositiva para aquisição de um veículo van destinado para o 

transporte de pacientes Tigrinhenses.  

Também o senador Dário Berger (MDB) destinou à secretaria de saúde através 

da emenda individual n° 37860001 – Ministério da Saúde, Custeio, Atenção 

Básica, de sua autoria o valor de R$ 100,000.00 para custeio dos serviços de 

saúde no município.  

Na terça-feira (20) a secretária municipal de saúde Solange M. Teske, o 

prefeito municipal Derli A. De Oliveira e o vice-prefeito Milton Huppes se 

reuniram para discussão do melhor destino dos valores junto à secretaria de 

saúde priorizando a qualidade de vida dos munícipes. Também deixam 

registrado o agradecimento aos deputados Celso Maldaner, Cesar Valduga e 

ao senador Dário Berger pelo empenho na busca e repasse de recursos para o 

município, beneficiando à população Tigrinhense no auxílio à saúde. 

Nesta oportunidade também lembramos dos recursos que foram adquiridos no 

ano de 2017, sendo que o senador Dário Berger (MDB)  repassou recurso no 

valor de R$ 100.000,00 para ampliação da unidade de saúde do município. 

Ainda no de 2017 a secretaria de saúde foi beneficiada com o valor de R$ 

100.000,00 oriundos de emenda de bancada liberados pelo deputado federal 

Celso Maldaner (MDB). 

 

 

 



AGRICULTURA É BENEFICIADA COM R$ 150 MIL DE EMENDA 

DE BANCADA DO DEPUTADO PEDRO UCZAI. 

Na manhã de sexta-feira 20 de abril no gabinete do prefeito municipal Derli De 

Oliveira ocorreu à entrega de ofício pelos representantes do deputado Pedro 

Uczai informando o repasse no valor de R$ 150 mil destinados para a 

agricultura do município. 

Na oportunidade as autoridades municipais agradeceram o apoio recebido e 

enalteceram a importância do mesmo para o desenvolvimento agrícola do 

município, assim estão em processo de análise para efetuar a compra de 

equipamentos agrícolas. 

 

RECURSO ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Nos últimos dias do mês de abril o município de Tigrinhos recebeu a 

informação de que foi contemplado com a indicação do Senador Dário Berger 

através do plano de estruturação da rede de serviços de proteção social básica 

para aquisição de bens no valor de R$ 150 mil reais, recurso este destinado á 

Secretaria Municipal de Assistência Social, com o qual será adquirido um 

veículo van com no mínimo 15 lugares que ficará a disposição para agilizar os 

atendimentos e trabalhos dos equipamentos sociais proporcionando assim uma 

melhor qualidade dos serviços oferecidos na secretaria, além de outros 

materiais necessários para desenvolvimento das atividades do dia a dia. 

 

GOVERNO DO ESTADO LIBERA R$ 300 MIL REAIS DO FUNDO 

SOCIAL PARA INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE 

TIGRINHOS. 

Na manhã de sexta-feira 27 de abril reuniram-se no auditório do centro 

administrativo autoridades municipais, secretários, diretores e vereadores, 

onde o prefeito Derli De Oliveira comunicou que o governo do estado de Santa 

Catarina está em processo de liberação de recurso no valor de R$ 300 mil reais 

para o município, o prefeito também aproveitou a oportunidade para esclarecer 

os procedimentos que devem ser realizados para a liberação do valor, assim os 

presentes analisaram e discutiram sobre o melhor destino do recurso, ficando 

decidido que será encaminhado ao governo o projeto para a compra de um 

novo caminhão prancha que auxiliará nas atividades desenvolvidas pela 

secretaria de agricultura e pelo departamento municipal de estradas e 

rodagens e um novo veículo master para transporte de pacientes que 

necessitam atendimento fora do município.  



MUNICÍPIO RECEBE O VALOR DE R$ 25.000,00 ATRAVÉS DO 

SENADOR DÁRIO BERGER, PARA A COMPRA DE NOVOS 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 

No decorrer do mês de maio de 2018 o município de Tigrinhos recebeu a 

confirmação do senador Dário Berger, sobre a liberação do valor de 25 mil 

reais destinados para compra de novos equipamentos odontológicos, que 

auxiliarão ainda mais o setor de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde 

de Tigrinhos. 

Segundo a secretária de saúde Solange Teske o projeto para a compra dos 

novos equipamentos já está sendo finalizado, e aproveita a oportunidade para 

juntamente com o prefeito municipal Derli Antonio De Oliveira e vice-prefeito 

Milton José Huppes, agradecerem ao senador Dário Berger pelo empenho no 

repasse de recursos para a saúde de Tigrinhos, proporcionando à população 

uma melhor qualidade de vida. 

MAIS RECURSOS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO 

No mês de junho ocorreu o recebimento de recursos através de emendas 

parlamentares para a saúde, sendo R$ 150 mil disponibilizados através do 

Deputado Federal Celso Maldaner e R$ 100 mil através do Senador Dário 

Berger para incremento temporário do piso de atenção básica e do limite 

financeiro do MAC. 

NOVO VEÍCULO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Em julho foi recebido por lideranças municipais um novo veículo destinado ao 

município de Tigrinhos através da secretaria de estado da assistência social, 

trabalho e habitação. 

 

 

 

 

 


