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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Segundo institui a Resolução n° 2.083, de 7 de novembro de 2007, a Comenda 
Porto do Sol é o prêmio a ser concedido a pessoas físicas ou jurídicas com atuação pública na área 
do conhecimento humano – em educação, comunicação, economia, saúde, esporte, ciência, meio 
ambiente, tecnologia, cultura, religião, trabalho comunitário ou direitos humanos – que tenham 
contribuído para o enriquecimento da cidade de Porto Alegre, sendo, portanto, uma alta honraria. 

 
Fundada em 1973, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

(AsBEA) é uma entidade independente, de abrangência nacional, sediada na cidade de São 
Paulo. É a única representante dessa atividade empresarial que congrega escritórios e empresas 
fornecedoras de produtos e serviços dos setores de arquitetura e construção civil. Seu papel é 
contribuir para a contínua evolução no campo da arquitetura, para a valorização da sua 
importância no desenvolvimento urbano e melhoria qualitativa da construção civil no País.  

 
A estrutura estatutária prevê a existência de regionais, já sediadas no Rio de 

Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Elas obedecem a um estatuto 
social único, mas têm autonomia financeira e operacional. As empresas colaboradoras e 
patrocinadoras podem participar das atividades tanto da AsBEA nacional quanto das regionais. 

 
A arquitetura é um dos elementos mais emblemáticos para se compreender uma 

cultura. É uma forma de linguagem pela qual as sociedades vão transmitir uma complexidade de 
valores, signos e significados. Com o passar dos anos, tais representações servem como registros 
de um tempo vivido. 

 
No Rio Grande do Sul, sobretudo em Porto Alegre, a produção arquitetônica 

também serviu para refletir os diferentes momentos de pujança econômica e social. Do início do 
século passado até a aplicação do modernismo e do pós-modernismo – em anos mais recentes –, 
a arquitetura gaúcha contemplou diferentes influências, sendo constituída de uma rica e intensa 
combinação. Inspirada por tal processo, a AsBEA-RS (Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura – Regional Rio Grande do Sul) também contribuiu no estabelecimento de um 
conjunto arquitetônico que dialoga com o passado sem perder o foco no futuro.1 

 
Em 11-12-1986, foi fundada a AREA (Associação Riograndense dos Escritórios 

de Arquitetura), que, em 2000, passou a denominar-se AsBEA-RS, formada inicialmente por 
vinte escritórios, com o passar do tempo ganhou novos participantes e se profissionalizou, sem 
jamais perder o foco: “estabelecer pontes permanentes e significativas entre a profissão, seu 
papel social e a comunidade”2. 

Conquistas e desafios foram vividos e superados pelos escritórios que compõem a 
AsBEA-RS ao longo dos últimos 25 anos, celebrados em 2011. 

                                                 
1 Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – AsBEA-RS. Narrativas de uma Arquitetura Gaúcha: 25 
anos de AsBEA-RS. Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Rio Grande do Sul – Porto Alegre: 
AsBEA-RS, 2011, p. 10. 
2 Ibidem, p. 28. 
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A AsBEA-RS tem intensificado, ao longo dos anos, a relação com a comunidade, 

inclusive colaborando com a prosperidade e o desenvolvimento da Cidade, como, por exemplo, 
compondo grupo de trabalho destinado a melhorar a Feira do Livro de Porto Alegre, elaborando 
estudos que pudessem facilitar o fluxo de circulação de seus visitantes, além de propor novos 
espaços. Na área social, realiza projetos arquitetônicos para entidades como a Kinder e o Esporte 
Clube Cidadão, além de já ter doado projeto arquitetônico para as novas instalações do Instituto 
da Mama (Imama), dentre outras ações concretas. 

 
Assim, por entender que o trabalho desempenhado pela AsBEA-RS se reveste do 

mais lídimo interesse público e social, bem como por reconhecer sua efetiva contribuição à 
cultura, por meio da arquitetura, tenho a firme convicção do apoio de meus nobres pares a 
aprovação deste Projeto de Resolução. 

 
Sala das Sessões, 13 de junho de 2012. 
 

 

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 
 

Concede a Comenda Porto do Sol à Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – 
Regional Rio Grande do Sul (AsBEA-RS). 

 
 

Art. 1º  Fica concedida a Comenda Porto do Sol à Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura – Regional Rio Grande do Sul (AsBEA-RS), nos termos da Resolução 
nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores. 

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