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VEREADOR PROFESSOR WAMBERT (PROS) – Comunicação de 

Líder: Sra. Presidente, colegas vereadores, eu quero, em nome da 

minha bancada, usar o meu apoio a esse projeto de retirada do Plano 

Diretor dessas duas ruas infames, que cortam ao meio o Clube do 

Professor Gaúcho, clube que eu tive o prazer e a honra de visitar na 

semana passada. A presidente Maria Teresinha me mostrou cada 

lugar, cada instalação, presta um serviço social tremendo. São 15 mil 

sócios, com uma atividade social tremenda, com uma mensalidade 

de baixíssimo custo em relação ao que entrega aos seus associados, tem uma grande 

função social. Eu quero me congratular aqui com o Ver. João Bosco Vaz, autor desse 

projeto, e eu queria conclamar aos colegas vereadores que ficassem no plenário, que nós 

precisamos de maioria qualificada para votar esse projeto que envolve 15 mil pessoas, 

vereadores: são 15 mil associados e suas famílias; se considerarmos só três pessoas por 

família, nós temos aí 45 mil pessoas que usam as instalações do Clube do Professor 

Gaúcho, então tem uma função tremenda. Eu estive lá in loco, Ver. Carús, são duas ruas 

que vêm do bairro Ipanema, mas não levam a lugar nenhum, não têm nenhuma função na 

mobilidade urbana, não têm, praticamente, nenhuma finalidade que não seja cortar ao 

meio o terreno do Clube do Professor Gaúcho.  

Eu quero, Sra. Presidente, encaminhar, declarar o voto aqui da liderança do PROS a 

favor do projeto do Ver. João Bosco Vaz, e mais uma vez pedir aos vereadores que deem 

quórum para esta votação que exige maioria qualificada, e que a gente possa votar a 

favor do bom-senso e dessas milhares de pessoas que usam esse serviço extraordinário, 

essa função social que é destinada à cidade de Porto Alegre, o Clube do Professor 

Gaúcho. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


