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VEREADOR ALVONI MEDINA (PRB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde Ver.ª Mônica Leal, nossa Presidente, boa tarde nobres 

vereadores, boa tarde a todos presentes nas galerias e ao grupo 

Calebe. Hoje venho falar sobre o dia 15 de junho, que marca o Dia 

Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. A 

data foi instituída, em 2006, pela Organização das Nações Unidas e 

pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. O 

objetivo da data é criar uma consciência da violência contra pessoa 

idosa. Simultaneamente, disseminar a ideia de repúdio a essa prática que se torna cada 

vez mais frequente em nosso dia a dia. E não poderíamos deixar essa data passar em 

branco, então a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Porto 

Alegre terá uma semana com diversas atividades com a campanha “Violetas contra a 

violência”. A cor violeta é o símbolo da luta contra a violência ao idoso, significa respeito, 

e por meio delas gostaríamos de chamar atenção dos nobres colegas a este tema tão 

importante que se manifesta diariamente por abusos físicos, psicológicos, financeiros, ou 

por negligência aos nossos idosos. Também gostaria de deixar registrado que nesta 

semana estarei protocolando o projeto de lei que visa instituir a campanha Junho Violeta, 

que tem como objetivo desenvolver ações de mobilização, sensibilização e 

conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra as pessoas idosas 

em Porto Alegre. Neste momento peço, nobre presidente, autorização da senhora para 

que os idosos do grupo Calebe, juntamente com meus assessores, entreguem para cada 

vereador um mimo que é este vasinho de flor que representa o junho sem violência contra 

nossos idosos.  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Por favor, as senhoras podem entrar para fazer a 

entrega.  

 

VEREADOR ALVONI MEDINA (PRB): São vasinhos contendo a florzinha violeta. 

Violetas contra a violência dos nossos idosos.  

 

(Procede-se à entrega dos vasinhos de violeta.) 
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VEREADOR ALVONI MEDINA (PRB): Só para agradecer, Presidente Mônica, o carinho 

que a senhora permitiu, e agradecer a todos os nossos idosos da cidade de Porto Alegre 

e dizer que estamos à disposição no nosso gabinete para, juntos lutarmos para a melhoria 

dos nossos idosos na cidade de Porto Alegre. Eu quero agradecer o carinho e que Deus 

abençoe a todos. Parabéns aos nossos vereadores. Muito obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 

 


