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REQUERIMENTO Nº 022/2021. 

 
Ementa: “Requerem à Mesa Diretora, depois de discutido e 

aprovado pelo Plenário e se aprovado for, que sejam enviados em 

nome de todos os Vereadores do Legislativo Municipal, ofícios aos 

Deputados Federais Giovani Cherini – PR, Márcio Biolchi -MDB, 

Heitor Schuch – PSB,  Pedro Westphalen – PP, Ronaldo Santini – 

PTB, Marcel van Hattem – NOVO, Marcelo Brum – PSL, Covatti Filho 

– PP, Afonso Motta Eleito – PDT,  Jerônimo Goergen – PP, Pompeo 

de Mattos – PDT e aos Senadores Lasier Costa Martins, Luis Carlos 

Heinze e Paulo Renato Paim, solicitando que designem recursos por 

meio de emendas parlamentares para o município de Victor Graeff, 

visto serem os parlamentares mais bem votados pela nossa 

comunidade nas últimas eleições e que o Município necessita destes 

recursos para realizar investimentos importantes”  

 

Os Vereadores infra firmados, que formam a bancada do 

PDT, IVANIR URBANO BORN, GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, 

JONAS SANDERSON BALBINOTI e OTÁVIO OSMAR KERN, 

REQUEREM à Mesa, depois de ouvido o Plenário, que a Sra. 

Presidente determine a adoção das providências constantes da 

EMENTA. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sabemos que os recursos extraorçamentários oriundos de 

emendas parlamentares são de grande importância para 

investimentos que são sempre  necessários em uma administração 

municipal, seja para a saúde, obras, infra estrutura, agricultura, 

turismo, cultura, educação e outros tantas demandas de nossa 

comunidade. 

Também é público que os deputados e senadores recebem 

milhões para distribuir por meio de emendas parlamentares, o que 
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fazem especialmente onde sua base eleitoral ou partidária é mais 

forte. 

Assim sendo, é justo que aqueles deputados e senadores 

que aqui fizeram sua campanha e receberam votação e que agora 

possuem recursos financeiros para suas emendas, também agora 

lembrem-se de Victor Graeff, e das pessoas que aqui vivem e 

possuem necessidades e precisam de apoio. 

Assim, a bancada do PDT requer à Mesa Diretora, depois 

de discutido e aprovado pelo Plenário e se aprovado for, que sejam 

enviados em nome de todos os Vereadores do Legislativo Municipal, 

ofícios aos Deputados Federais Giovani Cherini – PR, Márcio Biolchi 

-MDB, Heitor Schuch – PSB,  Pedro Westphalen – PP, Ronaldo 

Santini – PTB, Marcel van Hattem – NOVO, Marcelo Brum – PSL, 

Covatti Filho – PP, Afonso Motta Eleito – PDT,  Jerônimo Goergen – 

PP, Pompeo de Mattos – PDT e aos Senadores Lasier Costa Martins, 

Luis Carlos Heinze e Paulo Renato Paim, solicitando que designem 

recursos por meio de emendas parlamentares para o município de 

Victor Graeff, visto serem os parlamentares mais bem votados pela 

nossa comunidade nas últimas eleições e que o Município necessita 

destes recursos para realizar investimentos importantes. 

Maiores justificativas em Plenário.  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, em 08 de 

fevereiro de 2021. 

 

 
________________________ 

IVANIR URBANO BORN 
Vereador – PDT 

 
_________________________ 

GILBERTO J. MUSSCOPP 
Vereador – PDT 

 

________________________ 
JONAS S. BALBINOTI 

Vereador – PDT 
 

_________________________ 
OTÁVIO O. KERN 
Vereador – PDT 
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