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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Resolução tem por obje�vo conceder a Comenda Por do Sol a Companhia Taurus
Armas S.A.

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa, com 80 anos de história e reputação sólida. Fundada em
1939, em Porto Alegre, a Empresa iniciou suas operações como forjaria, passando a produzir revólveres
na década de 40 e consolidando sua presença nos mercados de armas brasileiro e norte americano na
década de 80, com a produção de diversos modelos de pistolas e armas tá�cas.

É importante frisar que a história dessa companhia, teve início em 1939, às vésperas da Segunda Guerra
Mundial, onde um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, composto pelos amigos: João Kluwe
Júnior, Ademar Orlando Zanchi, Oscar Henrique Purper, Eugênio Ervin Hausen, Herbert Müller e João
Guilherme Wallig, que estabeleceram uma pequena fábrica e já em 1942, os primeiros revólveres Taurus
entraram em plena produção. Em 1950, foi construída uma nova fábrica e an�ga sede em nossa capital,
que ficava localizada na Avenida do Forte, 511, para atender à demanda que estava aumentando,
iniciando, assim, a fabricar as próprias ferramentas. Nos anos 60 e 70 a expansão da produção e a
diversificação de produtos con�nuaram possibilitando a construção de uma terceira fábrica para poder
atender aos pedidos. Essa expansão significou um grande inves�mento em infraestrutura, e resultou a
expansão internacional da companhia.

Nesta lógica, em 1981, foi inaugurada a Taurus Interna�onal Manufacturing em Miami, nos Estados
Unidos.  Logo a Taurus receberia reconhecimento internacional, se tornando um dos principais
fabricantes de armas do mundo. Ao longo desse caminho, a Companhia gaúcha recebeu seis dos
cobiçados prêmios Golden Bullseye Awards, além de inúmeros prêmios Gun of the Year, Editor’s Choice,
Manufacturer of the Year, Best of the Best e Handgun of the Year, todos organizados e entregues por
associações do setor e pela imprensa especializada. A companhia segue sua expansão em vários países
do mundo, além do Brasil.

A Companhia Taurus, sediada hoje em São Leopoldo - na região metropolitana de Porto Alegre, possui
uma relação histórica com nossa capital e gera, atualmente, centenas de empregos para a nossa região,
contribuindo na economia e no avanço tecnológico, empregando mais de 2.100 pessoas no país e
exportando seus produtos para mais de 100 países mundo a fora.

 

Sala das Sessões, 14 de abril de 2021.

 

Vereadora Comandante Nádia
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

 

                                                      Concede a Comenda Porto do Sol a Companhia Taurus Armas S.A.

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda Porto do Sol a Companhia Taurus Armas S.A., com base na 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.

 

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
24/05/2021, às 11:09, 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 0236551 e o código CRC 03471E3B.

Referência: Processo nº 025.00043/2021-11 SEI nº 0236551
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