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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI

PROC. Nº   ...........
PLL     Nº     ...........

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Maria Teresa Tellez Aranibar

Nasceu em La paz – Bolívia em 4 de janeiro de 1967;

Filha de Mario Gerardo Tellez Del Carpio e de Lia Luz Aranibar de Tellez.

Tem uma irmã chamada Marianela Lupita Tellez Aranibar e um sobrinho chamado Carlos
Mauricio Mendonza Tellez.

Seus primeiros estudos foram no Colégio Ins�tuto Americano.

Se graduou, na Universidade Católica Boliviana de relações Públicas e Comunicação Social.
Tendo grande atração na Pastoral da universidade. Trabalhou no banco Sol. Na empresa Eureka de
publicidade. Jornal” hoje” da cidade de La Paz. Professora na Universidade Católica Boliviana. Trabalhou
no Ministério de planejamento da Bahia.

No Brasil Mestrado em Relações Públicas na PUC – Porto Alegre.

Padre Ceron: Conheci Maria Teresa em 1998 quando fazia mestrado e convidei para ser
voluntária no Morro da Cruz onde trabalhamos juntos até ano 2000.

 Aceitamos mais um desafio em 2000, vir para a Res�nga começar algo novo. Tínhamos o
Terreno doado pelas Irmãs Filhas de Jesus.

Criou e Coordenou o primeiro grupo de geração de renda “Sonho da Comunidade”;

Coordenou a “Horta Comunitária”, juntamente com SIARGS, Fórum Res�nga;

Criou e Coordenou cursos de Gastronomia para jovens;

No dia 21 de abril de 2005 junto com padre Claudionir Ceron, fundou o Centro Social
Padre Pedro Leonardi.

Maria Teresa Tellez Aranibar: “Quando vi aquele enorme terreno, comecei a imaginar tudo
que poderíamos fazer: Horta comunitária, feirinhas, cursos para crianças. Fiquei pensando como
melhoraríamos a vida daquelas pessoas”, conta Maria Teresa Tellez.

A boliviana de fala suave e olhar afetuoso, radicada no Brasil desde 1998, é, por assim
dizer, o braço direito do Padre Ceron nesta caminhada.
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“Minha paixão pelo terceiro setor surgiu quando fazia faculdade de relações Públicas,
ainda no meu país (Bolívia), lá pelos anos 1998. Como nosso povo sempre foi poli�zado, nós, os
estudantes, formávamos grupos para ajudar, através de campanhas e ações, os mais carentes, relembra.

Na periferia da zona sul de Porto Alegre, Maria Teresa sempre soube como queria resgatar
a dignidade dos moradores daquela região: por meio da educação.

“Eu estudei, fiz faculdade, fiz mestrado, poderia estar em um lugar melhor, num es�lo de
vida mais elevado, mas hoje estou aqui na Res�nga, foi uma opção. Pela origem do meu povo boliviano,
entendi que a pessoa que tem estudo pode fazer a diferença através da cultura, educação e social. É uma
missão ajudar o próximo”, comenta.  Ela disse que no começo do projeto, as crianças �nham aula num
velho galpão de madeira. “um representante da Gerdau veio nos visitar e ficou impressionado com
aquela cena e falou que ali valorizávamos mesmo a educação”, relembra com orgulho Maria Teresa.

Mas os primeiros anos foram muito di�ceis. Mas quem é cristão, nunca perde a fé e a
alegria. “Nós sempre acreditamos no potencial do projeto e na comunidade”, revela Teresa. Ela sabia que
�nha que sonhar sem ser acomodada e �nha de ser o diferencial daquele lugar. “Fé só com palavras não
tem sen�ndo. Tem que ter fé com caridade e com a�tude”.

Ela coordena projetos e ações de gestão. Mas como não poderia deixar de ser, está sempre
envolvida em todas as ações da en�dade. Ao visitarmos o espaço, vimo-la sempre de um lado para outro,
ajudando e auxiliando quem mais precisa. “Não estamos dando migalhas aos carentes, estamos dando o
nosso melhor para que elas possam sobreviver e viver com dignidade. Ajudamos com orientação de
civilidade, educação, higiene, alimentação, abrigo. Ser solidário é dar o melhor que a gente pode. E essa
ajuda não é para sempre, e sim por um momento. Quanto eles conseguirem ter algo, irão se libertar”.
Relata.

Infelizmente ainda temos que com a pobreza, o preconceito, a violência e a injus�ça social.
“As pessoas não estão acostumadas a lidar com a pobreza social”, lamenta Maria Teresa. Com os anos de
trabalho junto a uma comunidade carente, aprendeu que são esses seres humildes que dão a ela as
maiores lição de vida. Quem não tem o comer, o que ves�r e até mesmo onde passar a noite, é mais
solidário que as pessoas que tem melhores condições de vida.

E essas relações públicas que adotou porto Alegre como sua casa, ajudou muita gente a
dar a volta por cima.  Pessoas que chegaram á ins�tuição sem rumo e que ganharam uma nova chance de
vida. “atualmente, estamos organizando cursos de formação e capacitação de Líderes comunitários, em
parceria com ministério Público do RS, Promotoria da Res�nga, com a par�cipação do Dr. Eduardo Viegas.
A educação sempre foi sempre uma prioridade para nós. Muitas pessoas chegaram como “pedras brutas”
e saíram como “diamantes”. São história de vidas que mudam nossa vida”, comemora Maria Teresa.

Por seu legado e exemplo de vida, proponho denominar Rua Maria Teresa Tellez Aranibar o
logradouro público cadastrado conhecido como Rua I Vila Chácara do Banco –, localizado no Bairro
Res�nga.

 

Porto Alegre, 09 de março de 2021.

 

VEREADOR GILSON PADEIRO

 

 

PROJETO DE LEI
 

Denomina Rua Maria Teresa Tellez Aranibar o logradouro público cadastrado conhecido como Rua I Vila Chácara
do Banco –, localizado no Bairro Res�nga.
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Art. 1º Fica denominado Rua Maria Teresa Tellez Aranibar o logradouro público cadastrado conhecido
como Rua I Vila Chácara do Banco –, localizado no Bairro Res�nga, com base na Lei Complementar nº
320, de 2 de maio de 1994, e alterações posteriores.

Parágrafo único. As placas denomina�vas conterão, abaixo do nome do logradouro, os seguintes dizeres:
Jornalista e líder comunitária - Tudo em mim seja amor.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador(a), em 09/04/2021, às 13:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0223039 e o código CRC 9704A4AD.

Referência: Processo nº 165.00040/2021-11 SEI nº 0223039

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

