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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
Telefone: (51) 3220-4278 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede o Troféu Câmara
Municipal de Porto Alegre ao
Grupo Imóbi.

Art. 1º Fica concedido o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao Grupo Imóbi, 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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Resolução tem o obje�vo de conceder o Troféu Câmara Municipal
de Porto Alegre ao Grupo Imobi, com base na Resolução nº 2.083, de 07 de novembro de 2007, e
alterações posteriores, pelo trabalho realizado em prol dos idosos carentes do Município de Porto
Alegre.
O Grupo Imobi foi o vencedor da concorrência pública para a instalação e manutenção
dos Toponímicos de Porto Alegre dos próximos 20 anos. Nos primeiros 3 anos de operação, são mais
de 84 mil placas de rua instaladas na cidade.
A empresa tem como um de seus valores “devolver para a cidade aquilo que ela traz de
oportunidades”. Dessa forma, o Grupo Imobi exempliﬁca isso em diversas ações que realiza sem
nenhum �po de contrapar�da e que estão à parte do edital ganho. Algumas delas:
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a) Criação de uma base de dados, feita por um historiador, com o obje�vo de
catalogar o histórico de todas as ruas da cidade que ainda não possuíam descrição
nos registros da prefeitura;
b) Iden�ﬁcação de mais de 1.000 ruas que não possuíam nome, trazendo dignidade
e senso de pertencimento à população de regiões periféricas outrora esquecidas;
c) Adoção de 9 pontes na Av. Ipiranga, reformando calçamento, guarda-corpo e
trazendo mais cor à cidade por meio de pintura ar�s�ca realizada por graﬁteiros
locais;
d) Adoção da passarela do Parque Moinhos de Vento (Parcão), revitalizando a
passarela assim como foi feito com as pontes da Av. Ipiranga;
e) Colaboração para a revitalização da SMAMUS, reformando todos os letreiros e
materiais indica�vos da Secretaria;
f) Colaboração na pintura e na programação visual do Centro de Distribuição do POA
QUE DOA, localizado na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto;
g) Divulgação espontânea e gratuita em diversos a�vos da empresa de campanhas
para o uso de máscara, ações do POA QUE DOA, entre outras ações de bem cole�vo;
h) Intervenção urbana realizada em 2020, instalando 100 placas de rua na cor rosa
para chamar a atenção da população e conscien�zar a respeito do Outubro Rosa;
i) Recepção frequente, na própria sede da empresa, de cidadãos de Porto Alegre
que trazem demandas em relação às placas e nomes de rua dos seus bairros informações muitas vezes nem cadastradas na prefeitura;
j) Colaboração na iden�ﬁcação da pista de skate do Trecho 03 da Orla, contando a
história de alguns mobiliários da cidade u�lizados nesta obra.
Estas são algumas das ações já realizadas pelo Grupo Imobi.

VEREADOR MOISÉS BARBOZA
Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 14/09/2021, às
18:00, 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 0276011 e o código CRC BA6125BE.
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