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VEREADOR ALVONI MEDINA (PRB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, nobres colegas, Ver. Reginaldo Pujol, pessoal que nos 

assiste aqui nas galerias; boa tarde aos meninos e às meninas da 

terceira idade. Eu só vim aqui para trazer esclarecimentos com 

relação ao PLL nº 129/17, que trata do Programa de Incentivo à 

Reserva de Vagas para os Idosos nas Empresas Privadas de Porto 

Alegre. Quero esclarecer que a Redação Final deste projeto foi 

alterada de forma que não há nenhuma imposição ou percentual 

definido para reserva de vagas, ou seja, ele não interfere na competência do Poder 

Executivo nem na iniciativa privada. O projeto pretende criar um programa de estímulo 

para a contratação das pessoas idosas pelas empresas da nossa Cidade com o objetivo 

de ampliar a participação dos idosos no mercado de trabalho para combater o abandono 

e o isolamento. O Estatuto do Idoso prevê no seu art. 28, inciso III, que o poder público 

deve criar programas de estimulo às empresas privadas para admissão de idosos ao 

trabalho. Ressalto ainda que as empresas não sofrerão nenhuma penalização caso não 

atenderem ao programa, pois o projeto não prevê uma regra taxativa de reserva de 

vagas, e sim um incentivo para a contratação, o que será definitivamente regulamentado 

pelo Poder Executivo. Por isso Porto Alegre, conhecida como Cidade Amiga do Idoso, 

deve estimular o envelhecimento ativo ao ampliar e otimizar as oportunidades de 

participação do idoso na comunidade, visando melhorar a qualidade de vida dessas 

pessoas na medida em que elas envelhecem. Nós temos ali no painel a Redação Final 

desse projeto para que os nobres vereadores possam ter entendimento. O projeto original 

foi modificado por sugestão dos nobres vereadores que nos apoiaram que nos orientaram 

como deveríamos fazer. Então, peço aos nobres vereadores que analisem para que nós 

venhamos derrubar o veto do nosso prefeito.  

Quero também lembrar que estive no Paraguai, em 2017, de 27 a 30 de julho, na 4ª 

Conferência, falando, em que 21 paises lutavam pelos direitos dos idosos e clamavam, 

juntos aos seus governos, para olhar para os nossos idosos. Quero lembrar aos nossos 

vereadores que olhem para os nossos idosos. Temos aqui nas galerias dezenas de 

idosos, inclusive, uma pessoa que relatou que esteve procurando emprego na semana 

passada e foi barrado mesmo tendo condições de trabalhar, de contribuir, mas quando 

viram a sua idade disseram que não poderia trabalhar. E ele, então, disse que ainda tem 

condições, que ainda está ativo, que ainda continua contribuindo com a Cidade, continua 
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gastando, continua pagando seus impostos e nós não podemos deixar de olhar para 

essas pessoas que precisam de nós, vereadores, que fomos eleitos pela maioria dessas 

pessoas para que pudéssemos olhar para eles com carinho, com respeito e com 

dignidade. Então peço aos nobres pares a derrubada do veto total do nosso prefeito. 

Lembrando que em 2055 teremos mais idosos em nosso País do que jovens. Quero 

agradecer ao nobre Ver. Reginaldo Pujol e agradecer o carinho e o apoio dos que estão 

aqui presentes. Um abraço e que Deus abençoe a todos. (Palmas.) 

(Não revisado pelo orador.)   

 

 

 

 


