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VEREADOR ALVONI MEDINA (PRB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente Mônica Leal, quero parabenizar por este 

momento tão especial, tão valoroso que é homenagear as nossas 

mães e todas as mães da nossa cidade. Depois desse menino ter 

falado aqui, a gente fica até com o coração meio apertado de saber 

realmente a importância que têm. Quero parabenizar a todas que 

estão à Mesa, em nome da nossa Ver.ª Mônica Leal, e parabenizar a 

todas as mães da nossa Cidade, em especial a minha mãe. Mãe de 

seis filhos, dizer para ela que se não fosse ela, eu não estaria hoje aqui falando da 

importância da mãe. Também parabenizar a minha esposa, pois ela também trouxe vida à 

minha filha, Elisiane. Quero dizer que esse dia tão importante é muito fundamental para 

nós. O PRB, juntamente com o Ver. José Freitas, fica feliz em poder homenagear as 

mães do todo o nosso Estado, de toda a nossa Cidade, todas as mães presentes aqui na 

Câmara neste momento. Parabenizar também as mães e avó do meu gabinete. Que Deus 

venha dar vida longa a todas as mães do nosso Estado, da nossa Cidade, que Deus 

venha a guardá-las venha protegê-las porque a gente sabe e a gente tem visto o grande 

sofrimento, a grande tristeza de uma mãe perder um filho, às vezes, de uma forma tão 

rude. Muitas vezes, a gente vê reportagens com mães que quando veem o seu filho ali no 

chão... a gente vê o desespero, a gente vê aquela mãe implorando para que aquela cena 

não estivesse ali naquele momento, mas, às vezes, infelizmente, ela não pode guardar o 

filho além da sua distância. Muitas vezes, ela pode sim orar pelos filhos, ela pode pedir a 

Deus para que Ele possa guardá-lo, para que Deus possa protegê-los, para que Deus 

possa livrá-los... Infelizmente a gente tem visto aí a violência crescendo cada dia mais na 

nossa Cidade. A gente vê a juventude se perdendo, a gente vê muitos dos nossos jovens 

envolvidos com drogas, morrendo por meio das drogas. A gente vê jovens no mundo do 

crime e eu fico, hoje com 58 anos, graças a Deus, eu tive um pouco de educação. A 

minha mãe de criação me ensinou como eu deveria ser ao longo da minha vida, que eu 

deveria ser uma pessoa de bem, que eu deveria ser uma pessoa de valor, que eu não 

deveria me envolver com certas pessoas que poderiam me levar para caminhos que, lá 

na frente, eu poderia me arrepender. Então, eu quero parabenizar todas as mães que 

estão aqui, a Ver.ª Mônica, a Ver.ª Fernanda Jardim, que também é mãe, e todas que 

estão aqui conosco e dizer que Deus venha abençoar a todas. Um abraço querido para 
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todas vocês. A minha mãe no final do ano estará fazendo 74 anos, quero que Deus venha 

guardar ela, tenho orado muito, pedido a Deus para protegê-la. Muito obrigado, que Deus 

abençoe vocês. Um abraço a todos. 

(Texto sem revisão final) 

 


