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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PSC) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde a todos, à Presidente Mônica Leal, à Mesa; minha 

palavra, primeiramente, é de gratidão, especialmente pela nossa 

posse. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá, nos 

concede de nós estarmos aqui nesta Casa. Também quero agradecer 

pela recepção calorosa que tive aqui. Além de agradecer a Deus e a 

minha família, quero cumprimentar o presidente municipal do PSC, 

também secretario estadual, André Maia, dizendo que a nossa 

missão aqui é colaborar, fazer parte da sociedade e participar efetivamente. Eu, como 

gestor financeiro, entendo também que as contas têm que fechar, já fiz auditoria em 

empresas e sei que não se pode ir acumulando um processo de contas, de 

endividamentos sem que isso um dia estoure, sem que isso um dia arrebente, e essa 

corda arrebente em alguém. Eu sou completamente a favor de que tem que se fazer um 

repactuamento das dívidas públicas, um controle dos gastos públicos e que alguma coisa 

tem que mudar, porque a máquina, a meu ver, está muito inchada, e a sociedade não 

aguenta mais pagar do seu bolso, do seu dinheiro, do seu esforço, do seu empenho todo 

esse acúmulo de situações que, ao longo do tempo, foi crescendo. A gente sabe que 

algumas empresas, grandes empresas – não vou citar os nomes aqui – fecharam, 

quebraram, justamente porque foram se acumulando benefícios, e as pessoas não 

tiveram coragem de mexer, de fazer um reajuste. Eu sou a favor desse reajuste, desse 

repactuamento, para que, realmente, o governo municipal possa fazer as obras que são 

tão necessárias e tão importantes para a nossa sociedade. Sem dinheiro não se faz nada, 

e aumentar impostos não é a solução. Então, na minha opinião, a forma, a maneira 

correta é fazer uma gestão, com auditoria séria, responsável, para que as contas públicas 

verdadeiramente possam fechar. 

Quero deixar um versículo nesta minha primeira participação, está em Salmos 33:12: 

“Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor”. Que Deus possa ser o Senhor desta 

Casa e de nossas vidas. Muito obrigado.  

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 

 


