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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PSC) – Comunicação de
Líder: Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores,
você que nos assiste pela TVCâmara, você que está na plateia,
primeiro lugar, venho a esta tribuna para parabenizar pelos 71 anos
do Estado do Israel, houve uma homenagem de iniciativa do Ver.
Valter Nagelstein. Então, em nome do povo evangélico, quero deixar
esta manifestação nesta tribuna, e dar os parabéns pelo evento de
ontem.
Também quero registrar que hoje comemoramos o Dia Internacional da Família. Por que
eu falo sobre a família? Porque foi a primeira instituição criada na sociedade. Essa
instituição que foi criada por Deus é uma instituição que até o Estado tenta ingerir na
questão da família, mas é algo que o Estado não tem autonomia para ingerir na família. A
família é um projeto divino e que o Estado tem que viabilizar para que ela possa se
manter unida e estruturada. O Estado tem como missão permitir que haja uma educação
coerente, dando direito para que as pessoas consigam ter uma vida estabilizada em todos
os sentidos e naquilo que é missão e função do Estado.
Outra coisa que quero trazer aqui é sobre a minha ida até o Tesourinha hoje, ao meio-dia,
para ver o trabalho que lá está sendo feito. Quero deixar um registro de agradecimento à
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil – ADRA, que
está prestando serviço para a comunidade de Porto Alegre até que se abram esses cinco
novos locais, onde estarão sendo realizadas as refeições. Hoje estão sendo atendidas ali
170 pessoas, e com várias pessoas voluntárias. Inclusive, nós fizemos um chamamento
dentro das igrejas para que voluntários estejam ali participando também nesse período
até que tudo esteja já concretizado.
Outro assunto que quero trazer aqui é uma preocupação que já venho falando desta
tribuna, chamando cada vez mais a atenção do Procon de Porto Alegre com relação a
esses assédios que os idosos sofrem com relação aos empréstimos consignados, Ver.ª
Lourdes. Nós sabemos, inclusive, que pegam o CPF e o usam indevidamente. Pedimos
que haja uma fiscalização mais acentuada e até mesmo mais acirrada a esse crime que
está sendo cometido com relação aos aposentados. Com isso, hoje há um número cada
vez mais crescente de endividados na nossa Nação, no nosso Brasil. Eu não só falo desta
tribuna, mas falo em outros lugares também sobre essa responsabilidade que o poder
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público tem de não somente observar, mas também agir. O Procon de Porto Alegre já tem
agido, já tem trabalhado, e nós vimos, neste final de semana, uma matéria muito extensa
do jornal Zero Hora sobre essa prática descabida, criminosa que tem acontecido, que está
acontecendo contra os aposentados da nossa Nação. Então, alguém realmente tem que
abrir os olhos para isso, tem que tomar providências com relação a essa prática que está
acontecendo. Era isso, muito obrigado.
(Texto sem revisão final.)
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