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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo homenagear a Impresul Serviço
Gráfico e Editora Ltda., fundada em 1968, por dois sócios, senhores Marcos Fichbein e Gelson
Brasil, já falecidos. O mercado visado foi o de impressos tipográficos e comerciais a partir dos
fortes vínculos que os sócios possuíam com a área de propaganda. Este foi o setor desenvolvido
inicialmente e que se mantém atualmente. Nos primeiros anos de atividades, o “carro chefe” da
empresa era a confecção de carnês promocionais de sorteios para clubes de futebol. Nesta época, a
Impresul contava com seis funcionários. Em 1974 a empresa passou por sérias dificuldades
financeiras, mas a partir de 1978 volta a estabilizar-se, dando início a uma nova fase de melhorias e
desenvolvimentos.
Atualmente, a Diretoria da Impresul é formada pelos sócios Jairo Xavier Amaral e
Fernando, Regina e Angelo Garbarski que trabalham juntos há mais de 20 anos.
As ações de trabalho da empresa tem o objetivo de capacitar, desenvolver e estimular
as pessoas envolvidas em todo o processo produtivo. O maior objetivo da Impresul é crescer
constantemente, sob todos os aspectos, tratando seus clientes, fornecedores e colaboradores com
seriedade e honestidade. A qualidade sempre esteve presente nos seus produtos e serviços,
proporcionando-lhe, ao longo de sua história inúmeras premiações em níveis regionais e nacionais,
entre os quais destacamos: Fornecedor Gráfico do Ano em 1988, 1992 e 1996; em 1997, Destaque
Empresarial do Ano no XXIII Salão da Propaganda Gaúcha; em 1998, Troféu Guerreiro com o 9º
Prêmio Fernando Pini de excelência gráfica, nas categorias display e calendário de mesa, concedido
pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) e pela Associação Brasileira da Indústria
Gráfica (ABRIGAF); em 1999, Prêmio Destaque Gráfico do Salão da Propaganda (ARP); Prêmio
Top Quality, concedido pela Associação Gaúcha da Qualidade (AGQ) e Revista Opinião; e Prêmio
Destaque do Ano no 18º Prêmio Colunistas do Rio Grande do Sul, Destaque do setor gráfico –
Troféu Destaque Jornal do Comércio.
É uma das gráficas gaúchas mais premiadas. Já recebeu o prêmio Fornecedor Gráfico
do ano, no Salão da Propaganda, onze vezes nos últimos anos. Em 1999 participou do Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), como assinante do Termo de Adesão, prevendo,
para os próximos anos, melhoria em sua pontuação. No ano 2000 obteve a Certificação na ISO com
escopo Produção e Comercialização de Material Gráfico Promocional, Comercial e Editorial, com
Acabamento mecânico.
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Neste sentido, a empresa possui uma ótima prevenção contra acidentes do trabalho,
criou um ambiente propício a sua execução e possui uma estrutura condizente, aliada à qualidade da
prestação de serviço. Destaca-se a sua contribuição na criação de empregos e renda, por meio de
suas demandas, com intuito de servir ao máximo aos que necessitam dos serviços gráficos
oferecidos por ela.
A Impresul tem incorporado em seus propósitos a atualização tecnológica, buscando
a crescente satisfação de seus colaboradores internos. Por isso, participa de feiras nacionais e
internacionais relacionadas à tecnologia gráfica. Em 2004, adquiriu uma máquina impressora digital
para grandes formatos com o sistema de plotagem e uma nova impressora de provas com capacidade
de impressão de fotografias com alta resolução. Em 2007, outra expressiva aquisição: a Speedmaster
– offset 8 cores, com soluções de última geração.
Desde 2004, a partir da 1ª edição do Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica, a
Impresul se faz presente, tendo sido premiada em todas as oportunidades.
Atua predominantemente com agências de propaganda que, em parceria,
desenvolvem anúncios e materiais promocionais que posteriormente são produzidos no seu parque
gráfico. Nos últimos anos, direcionou seus investimentos à modernização de seus equipamentos,
contando hoje, com máquinas de impressão de última geração, guilhotinas eletrônicas, um setor de
plotagem e serigrafia além de máquinas de acabamento que agilizam o processo com soluções
diversificadas, contanto também com um setor de pré-impressão altamente moderno e tecnológico,
fomentando o emprego e prestando um serviço de qualidade para os consumidores.
Por essas razões, submetemos à apreciação dos nobres pares essa proposta de
Resolução.

Sala das Sessões, 11 de março de 2013.

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede a Comenda Porto do Sol à Impresul Serviço
Gráfico e Editora Ltda.

Art. 1º Fica concedido a Comenda Porto do Sol à Impresul Serviço Gráfico e Editora
Ltda., 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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