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GABINETE DO PREFEITO - GP/PMPA
 

REDAÇÃO ADMINISTRATIVA OFICIAL - AJL/ASSEOP/GE/GP
Ofício - nº 3480 / 2022   Porto Alegre, 17 de agosto de 2022.

 

Senhor Presidente:

 

 

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que
me é conferida pelo inc. VII do art. 94 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, o anexo
Projeto de Lei que institui a “Marca POA” como símbolo do Município de Porto Alegre, a fim de
ser submetido à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal de Vereadores.

 

A justificativa que acompanha o projeto evidencia as razões e a finalidade da
presente proposta.

 

Atenciosamente,

 

 

Sebastião Melo,
Prefeito de Porto Alegre.

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Vereador Idenir Cecchim,

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº    023/2022.



17/08/2022 15:28 SEI/PMPA - 20055844 - Ofício

file:///C:/Users/giselle/Desktop/Oficio_20055844.html 2/4

 

 

Fica instituída a “Marca POA” como símbolo do
Município de Porto Alegre.

 

 Art. 1º  Fica instituída a “Marca POA” como símbolo do Município de Porto
Alegre, conforme Anexo desta Lei.

 

Parágrafo único.  Será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre, manual de identidade visual, constando simbologia, significado, elementos, fonte,
assinaturas e cores da  “Marca POA”.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

J U S T I F I C A T I V A:

 

 

A necessidade de se destacar, de obter o reconhecimento, de atrair
investimentos, fomentar o turismo e, por consequência, melhorias na condição de vida da
população tem levado diversas cidades do mundo a construir processos de place branding.
Essa visão estratégica é baseada em pilares que descrevem os atributos e o potencial de uma
região, reforçando a vocação e qualificação de cada lugar.

 

Porto Alegre tem muito a se orgulhar de sua história e sua trajetória. E muito a
mostrar. Baseado nisso, um coletivo de 44 (quarenta e quatro) escritórios de design, liderados
pelo Pacto Alegre e pela Associação Brasileira das Empresas de Design do RS
(Abedesign/RS), desenvolveu um projeto voluntário que criou a marca da Cidade. Um símbolo
atemporal, que nasce do entendimento da história, da cultura e das belezas da Capital dos
gaúchos.
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O ineditismo do projeto da Marca de POA está em sua concepção: diferente de
outros lugares do planeta – onde consultorias foram contratadas para desenvolver suas marcas
–, em Porto Alegre a iniciativa emergiu da sociedade civil, com o trabalho sendo feito de forma
voluntária e colaborativa. Aqui, o Pacto Alegre apresentou 3 (três) propostas em uma consulta
pública que avaliou e definiu a que melhor representa nossa cidade.

 

Projetos similares aconteceram mundo afora. Em Nova Iorque, por exemplo, o
slogan e a marca “I Love NY” foram criados na década de 70 pelo designer Milton Glaser, em
um momento de decadência da cidade. A campanha fez os nova-iorquinos reviverem sua
autoestima e o orgulho pela sua cidade e acabaram por consolidar o município norte-americano
como um dos principais destinos turísticos do mundo.

 

A Marca de POA agora começa a ser experienciada pelos porto-alegrenses que
a escolheram. Inúmeras são as possibilidades para criar boas percepções e vivências numa
cidade a partir de um processo de place branding como este. De acordo com Caio Esteves,
place branding é a "metodologia capaz de identificar vocações, valorizar identidades e
potencializar o senso de pertencimento em relação aos lugares."

 

Transformá-la em marca oficial da Cidade, portanto, é um exemplo de
democracia e respeito à decisão popular validada em consulta pública que ouviu mais de 10 mil
pessoas. E, uma vez referendada por lei, tal marca será patrimônio da cidade, assumindo assim
em paralelo com as evidências físicas um outro papel de uma marca de lugar que é o de criar
engajamento. Será um símbolo de um momento de fortalecimento dos laços comunitários.

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Sebastião Melo, Prefeito do Município de Porto Alegre,
em 17/08/2022, às 14:44, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 20055844 e o
código CRC 1A31DBA9.



17/08/2022 15:28 SEI/PMPA - 20055844 - Ofício

file:///C:/Users/giselle/Desktop/Oficio_20055844.html 4/4

22.0.000103621-5 20055844v5


