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                               Assunto: encaminha Moção aprovada em sessão de 18 de 

maio de 2020 para que as placas de ruas em Porto Alegre contenham os atuais e os antigos nomes 

dos logradouros: 

 

Moção 

 

Considerando que foi recentemente assinado pelo Município, contrato com empresa vencedora 

de licitação para o fornecimento de mais de 82 mil placas toponímicas de identificação visual dos 

logradouros da cidade; 

Considerando que o contrato assinado com a empresa tem a vigência de 20 anos; 

Considerando que o contrato assinado já prevê que as placas contenham o nome reduzido do 

logradouro (apenas para Conjuntos Toponímicos tipo 2), nome completo do logradouro com 

categoria da via, breve referência acerca da denominação do logradouro, CEP, numeração predial 

da quadra; 

Considerando que a referência sobre a denominação do logradouro deverá consistir em 

informações relativas à pessoa, fato histórico, fato geográfico ou outro reconhecido pela 

comunidade; 

Considerando que a empresa poderá complementar as informações constantes na placa a partir 

daquelas encaminhadas pelo Município; 

Considerando que serviço público deve primar pela eficiência, no caso, evitando seja incluído nas 

placas informações equivocadas ou erradas; 

Considerando que está prevista a possibilidade de inclusão de informações pela empresa sobre o 

fato histórico e/ou geográfico relacionado com o nome do logradouro, nas placas; 

Considerando que o conhecimento da História é um direito de todo o cidadão e que deve ser 

promovido pelos entes públicos como medida de valorização da relação do cidadão com o lugar 

aonde reside ou habita, o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre - COMPAHC 

- aprova a seguinte Moção a ser encaminhada a Vossa Excelência: 

- Que as placas relativas aos logradouros do Centro Histórico da cidade contenham o nome 



atual e o nome antigo - na forma seguinte: Rua General Câmara // Antiga Rua do Ouvidor 

ou Rua da Ladeira, quando existir, e também a expressão "Centro Histórico"; 

                                                 Porto Alegre, 18 de maio de 2020. 
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