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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PSC) – Comunicação de 

Líder: Quero cumprimentar a Mesa, os vereadores e aqueles que 

nos assistem. Eu venho aqui para falar de uma notícia boa. Hoje eu 

estive no Sine observando o trabalho que lá está sendo realizado. 

Muitos não conhecem, talvez, as atividades que são desenvolvidas 

no Sine. E hoje foi citado, inclusive, pelo Ver. Tessaro, sobre o Dia D, 

no caso especificamente, hoje, em que lá estavam 14 empresas para 

atender os deficientes que foram até lá e que não têm condições 

inclusive, de se deslocar. Eu vi lá, por exemplo, deficientes visuais que puderam ser 

atendidos e entrevistados pelas empresas que lá estavam. E inclusive eu visitei a sala do 

trabalhador, da escola do trabalhador naquele local. E nessa escola do trabalhador eu vi 

pessoas idosas, inclusive, fazendo curso de computação, aprendendo como se liga um 

computador, coisas básicas - um trabalho muito bonito. Chamou-me a atenção esse 

trabalho brilhante, realizado pelo Sine de Porto Alegre, em três frentes: carteira de 

trabalho, seguro-desemprego e a Intermediação de Mão de Obra - IMO, com relação às 

empresas. É um trabalho bonito que ali está sendo realizado. E foi citado um trabalho 

social que o Sine está desenvolvendo: doação de roupas às pessoas que chegam ali com 

fome, muitos, inclusive, quase desmaiando de fome. E o trabalho que, muitas vezes, os 

próprios funcionários do Sine, que trabalham até como psicólogos no atendimento 

daquelas pessoas que vão ali, desesperadas, procurar por emprego, como nós tivemos a 

oportunidade de constatar hoje: pai desempregado, filho desempregado, a família toda 

desempregada já há um bom tempo, não tendo o que comer em casa, não tendo recursos 

nem para pagar o seu aluguel. Eu quero aqui no Dia “D”, da ação promovida pelo Sine, 

fazer esse destaque bonito. Também, como eu falava com o Ver. Moisés, muito se fala 

sobre coisas ruins, negativas, então quero destacar algo que não é passado, muitas 

vezes, à população: o Governo Federal teria que repassar um valor ao Sine e não 

repassou, mas o governo Marchezan bancou os R$ 200 mil que eram necessários para 

suprir as necessidades do Sine, da própria Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, 

quero deixar esse registro e esse destaque muito importante pelo belíssimo trabalho que 

o Sine desenvolve, bem como o dos funcionários que lá trabalham, não só no 

atendimento, mas também quase que como psicólogos atendendo as pessoas e a 

multidão que passa lá, que é surpreendente: no ano passado, por exemplo, o Sine de 
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Porto Alegre atendeu mais de 100 mil pessoas nesse belíssimo trabalho desenvolvido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, quero deixar aqui esse registro. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 

 

 


