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VEREADOR ALVONI MEDINA (REP) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Sra. Presidente, nobres vereadores, pessoas que se 

encontram nas galerias ou através da TVCâmara, somente vim trazer 

alguns descontentamentos das pessoas que foram votar no Conselho 

Tutelar neste final de semana em vários bairros da cidade de Porto 

Alegre, principalmente na Zona Norte, onde eu vi, presidente Mônica, 

um desrespeito das pessoas que organizaram o processo de 

votação, pois não se importaram com as pessoas idosas, não se 

importaram com as pessoas com deficiência física, não deram a mínima em ver lugares 

que dessem condições para essas pessoas irem votar, trocaram locais de votação de 

para lugares muito distantes, onde as pessoas não tinham condições de ir – e não tinha 

nenhum tipo de fiscalização por parte de quem organizou a votação. Um desrespeito com 

as pessoas que moram em Porto Alegre, com as pessoas que votam. Parece que o 

Conselho Tutelar não tem valor nenhum, não tem o mínimo respeito. As pessoas que 

organizaram não respeitam as pessoas de Porto Alegre – mais de 1,5 milhão de 

habitantes. Eu não sei quem é o responsável, quem organizou e não olhou a 

acessibilidade. Rasgaram o Estatuto do Idoso, Sra. Presidente, rasgaram o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, porque não tinha acessibilidade onde as pessoas foram votar. 

Fui no Colégio Mesquita ali na Av. do Forte e o elevador estava desligado, os funcionários 

não deram a mínima às pessoas que estavam lá trabalhando para colocar o elevador em 

funcionamento. Cheguei às 15h30min para votar, tive que pedir para a pessoa que estava 

cuidando para ligar o elevador. Quer dizer, quase no final da tarde, o elevador estava 

funcionando, tinha condições desde de manhã, mas não deram a mínima importância. No 

Colégio Liberato Salzano, a urna de votação ficou das 8h30min até 10h30min 

abandonada porque não tinha ninguém lá, não teve ninguém para substituir, as pessoas 

tiveram que ir embora sem poder votar. Então, a gente vê o desrespeito com as pessoas 

que votam. Não deram a mínima. Eu queria saber quem organizou, se foi a Prefeitura, se 

foi o TRE, que não deu a mínima, não viu a acessibilidade. Eu espero que alguém, que o 

governo, que nossos secretários, que cuidaram, que eles pudessem olhar mais, com 

respeito, com educação, principalmente, para os nossos idosos e as pessoas com 

deficiência. Era isso que eu queria deixar registrado aqui, Sra. Presidente, Ver. Mônica 

Leal, obrigado, Srs. Vereadores, mas é uma vergonha. Obrigado. 
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(Texto sem revisão final.) 

 

 


