
Olá, tudo bem?  

A missão da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização (FREPED) criada por 
mim em conjunto com outros 10 colegas vereadores é de “facilitar a relação do empreendedor com a 
cidade”. 

Pensando nisso, resolvemos prestar um serviço inovador: o Boletim do Empreendedor - um filtro das 
leis que tramitam na Câmara dos Vereadores e que afetam a vida de quem empreende. 

Inicialmente, mapeamos 74 leis que estão entre a “1ª sessão” e a Ordem do Dia. Ou seja, leis que 
estão passando pelo trâmite legislativo, mas que ainda não foram votadas. 

Segue abaixo as primeiras 10! Fica à vontade para responder a este e-mail com as tuas sugestões ou 
dúvidas. 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Resumo/ Link do processo 

1) Aumenta de 20 para 30 minutos a isenção de pagamento aos veículos estacionados em 
estacionamentos de shopping centers e centros comerciais com mais de 30 (trinta) lojas no município 
de porto alegre. http://bit.ly/2q6wUnx 

  

2) Obriga os estabelecimentos comerciais e supermercados com área construída superior a 6.000 
(seis mil metros quadrados) a manterem, no mínimo, 2 (duas) cadeiras de rodas motorizadas a 
disposição de deficientes físicos e de pessoas circunstancialmente necessitadas. http://bit.ly/2r6DKrd 

  

3) Institui os títulos de "empresa amiga da criança e do adolescente" e de "amigo da criança e do 
adolescente", o qual será conferido a cada 2 anos às pessoas física e jurídicas que, comprovadamente 
tenham contribuído para a assistência, a inserção social e a melhora da qualidade de vida de crianças 
e adolescentes.   
http://bit.ly/2r4BMH0 

  

4) Institui o "programa municipal do primeiro emprego", em que as empresas que contratarem jovens 
entre 16 e 24 anos contribuirão com a menor alíquota de ISSQN vigente no município, respeitadas as 
seguintes proporções:   

- Micro/pequeno/médio porte: 20% de jovens entre 16 e 24 anos contratados     
- Grande porte: 30% de jovens entre 16 e 24 anos contratados. http://bit.ly/2qwU33v 

  

5) Passa ao executivo municipal a obrigação de pavimentação, conservação e limpeza dos passeios 
fronteiros aos terrenos, edificados ou não, localizados em logradouros do município de porto alegre. 
http://bit.ly/2q9lop6 

  

6) Veda a concessão de autorização para utilização de tabuletas (outdoors e similares), placas, painéis 
e painéis em empena cega no município de porto e revoga parte da lei 8279/1999 que viabiliza esse 
tipo de propaganda nas paredes de edificações. http://bit.ly/2r6pEWs 
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7) Obriga os proprietários das casas noturnas a colocarem, em local visível, a relação dos seguranças 
com o nome e seus respectivos números de identidade. Ainda, nos casos de terceirização do serviço, 
deverá constar o nome e o endereço da empresa. http://bit.ly/2poNaAY 

  

8) REVOGA A LEI nº 11.213/2012,  que disciplina a realização de eventos culturais, políticos e 
econômicos e de outras naturezas para que a população discuta, novamente, por meio de audiências 
públicas e debates qual é a melhor função do largo Glênio Peres. http://bit.ly/2qwHbdt 

  

9) Inclui no rol de serviços isentos de ISSQN a vistoria de veículos, realizadas pelo CRVA's ( centros 
de registro de veículos automotores). http://bit.ly/2poVEbu 

  

10) Obriga casas noturnas que funcionam a partir das 22h (vinte e duas horas) a afixar, no lado 
externo do estabelecimento, alvará de localização e funcionamento e mapa do interior do 
imóvel.http://bit.ly/2q6o7Sw 

 

 

 

Serviço oferecido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização (FREPED), formada 

pelo Presidente Felipe Camozzato (NOVO) e pelos Vereadores Adeli Sell (PT), Comandante Nádia (PMDB), Dr. 

Thiago Duarte (DEM), Idenir Cecchim (PMDB), João Carlos Nedel (PP), Matheus Ayres (PP), Mendes Ribeiro 

(PMDB), Moisés Barbosa Maluco do Bem (PSDB), Prof. Wambert Di Lorenzo (PROS), Valter Nagelstein (PMDB).  
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