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VEREADOR ALVONI MEDINA (REP) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Ver. Mendes Ribeiro, na presidência dos trabalhos; 

demais colegas vereadores e vereadoras; público que nos assiste 

nas galerias e pela TVCâmara. Recebi nesta semana, no meu 

gabinete, os representantes da ONG IYF Brasil que estão aqui 

presentes: a Sandra Souza, a Rejane Silva e o Mozart Amadeus. IYF, 

comunhão internacional de jovens, é uma organização especializada 

na educação de caráter cultural, social, emocional, que propõe uma 

mentalidade voltada para solucionar os problemas da juventude; formando líderes para o 

futuro, com uma visão global e forte capaz de superar desafios e também limites. Peço a 

atenção dos senhores para assistir a um vídeo sobre a instituição.  

 

(Procede-se à apresentação de vídeo.) 

 

VEREADOR ALVONI MEDINA (REP): Também quero citar o nome da Miriam Gonçalves, 

que está aqui representando a ONG. A IYF está realizando um evento musical de final de 

ano pela primeira vez na nossa cidade, intitulado de Nascimento de uma Esperança, que 

será interpretado pela banda da organização IYF de Porto Alegre. O evento ocorrerá no 

dia 18 de dezembro, às 19h30min, no Teatro da PUC, e a entrada será um quilo de 

alimento não perecível. A IYF realiza um dos maiores concertos musicais do mundo, a 

sua referência no mundo artístico é representada pelo Gracias Choir, que ganhou a 

premiação de melhor coral do mundo em uma competição realizada na Alemanha, no ano 

de 2015.  

Quero agradecer o carinho de todos. Eu desejo aos jovens da IYF vida longa, que Deus 

abençoe vocês. Continuem com essa visão, continuem realmente olhando para os nossos 

jovens que precisam ter uma referência, alguém que possa dar um norte para suas vidas, 

os tirando das drogas, do mundo da marginalidade, mostrando a eles que são capazes e 

que têm condições, que podem realmente se tornarem grandes vencedores, grandes 

vitoriosos, sendo exemplo para o mundo e para os seus amigos, familiares e conhecidos. 

Que Deus ao abençoe. Obrigado, Presidente, a todos nobres vereadores. 

(Texto sem revisão final.)  
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