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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PSC) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde a todos, Sr. Presidente Reginaldo Pujol, que preside 

esta sessão brilhantemente, a todos que estão nesta plenária, você 

que nos assiste pela TVCâmara, é um prazer para nós estarmos 

aqui, nesta tarde, e poder compartilhar, já falado pelo nosso amigo 

Ver. Mendes Ribeiro. Quero parabenizar o Ver. Cassio pelas 

emendas impositivas, também o relator Felipe Camozzato, que fez a 

relatoria dessas emendas. Nós do PSC, no nosso gabinete, 

destinamos, nessas emendas parlamentares, R$ 518, 600 milhões em investimentos na 

saúde, sendo R$ 168 mil ao Hospital de Pronto Socorro; R$ 120 mil para o Hospital 

Materno-Infantil Presidente Vargas; R$ 30 mil ao Instituto de Amparo ao Excepcional – 

Inamex; R$ 20 mil ao posto de saúde Modelo; R$ 102 mil ao Hospital da Restinga 

Extremo-Sul; R$ 78,600 mil à Associação Hospitalar Vila Nova; na infraestrutura e 

investimentos de bairros e ruas, Beco do Recanto do Chimarrão, bairro Sarandi, R$ 230 

mil; Rua 1, do número 1.029 até o número 1.091, bairro Lami, R$ 100 mil; Estrada João 

de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, R$ 50 mil; Estudo Técnico-Ambiental, Av. 

Juca Batista, no bairro Hípica, R$ 50 mil; R$ 80 mil em investimentos em educação para 

instituições de atendimento infantil, escolas; R$ 20 mil, Sol Maior; R$ 20 mil, Escola 

Estadual Infantil Boa Vista, R$20 mil. Estas são as emendas parlamentares que o nosso 

gabinete do Partido Social Cristão já encaminhou, já protocolou.  

Parabenizo o trabalho de todos os vereadores e também quero fazer um destaque 

especial ao nosso trabalho que tem sido realizado aqui na Câmara de Vereadores, e hoje 

a moção que fizemos em favor da educação no nosso Estado, sabendo da importância da 

educação, assim como da segurança pública, que tem toda essa necessidade de apoio 

do governo, tanto em nível federal, estadual como também em nível municipal. A saúde é 

muito importante, saúde, educação, ao que nós fazemos destaque. Então, quero fazer 

esse registro e deixar aqui o meu muito obrigado. Deus abençoe. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


