
Olá, tudo bem? 

Gostou do 1º Boletim do Empreendedor? Espero que tenha ajudado, pois, como falei, a missão da Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização (FREPED) é justamente “facilitar a relação do 

empreendedor com a cidade”. 

Para a 2ª edição do Boletim do Empreendedor eu e os 10 colegas vereadores da Frente separamos mais 

10 leis que podem interferir na vida de quem empreende. Elas hoje passam pelo trâmite legislativo e 

ainda não foram votadas. Fica à vontade para enviar neste e-mail mesmo as tuas dúvidas e as tuas 

sugestões. 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Resumo/Processo (link) 

1) Determina a concessão de desconto de até 20% no IPTU para os proprietários cujos imóveis haja 

árvores consideradas antigas, exóticas ou raras. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/118081 

  

2) Convoca plebiscito para consultar a população sobre a política de isenção das passagens de ônibus 

municipais. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/118559 

  

3) Institui o Programa Municipal de Empreendendorismo nas escolas municipais de Porto Alegre, cujas 

principais diretrizes são a criação de incubadoras empresarias na escolas, capacitação do corpo docente 

no tema e parcerias com instituições públicas e privadas para desenvolver o projeto. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/121774 

  

4) Obriga casas noturnas e locais de espetáculos ou de eventos a afixarem, em local visível ao público, 

cartazes contendo o nome e o número da carteira de identidade de seus funcionários. No caso de 

terceirização, os dados completos da empresa contratada deverão também ser afixados. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/122207 

  

5) Institui o Programa Municipal de Compensação Vegetal em Porto Alegre, que impõe o plantio de 

árvores frutíferas como medida de compensação para casos de autuações passíveis de compensação 

vegetal e exigências de compensação ambiental necessárias à aprovação de projetos de adensamento 

do solo. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/122549 
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6) Institui a Política para Compras Governamentais da Economia Popular e Solidária em Porto Alegre, que 

visa descentralização das compras governamentais destinadas à aquisição de bens e serviços através da 

realização de aquisições diretamente dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), priorizando a 

produção agroecológica, os assentamentos da reforma agrária e as comunidades indígenas, de 

pescadores artesanais e de remanescentes de quilombos. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/122758 

  

7) Organiza através de normas a exploração dos espaços de publicidade nos ônibus e lotações por 

permissionários de transporte coletivo de Porto Alegre e estabelece que os recursos obtidos a partir da 

publicidade sejam destinados ao programa de assistência médico-hospitalar dos funcionários da empresa 

e para a renovação de sua frota operacional. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125074 

 

8) Proíbe a comercialização e a produção de foie gras e de artigos de vestuários produzidos com pele de 

animais. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125796 

 

9) Institui o cadastro e o receituário comercial para a comercialização de anti-respingo de solda sem 

silicone, solvente de tinta, clorofórmio, tricloroetileno e diclorometano em rol de bases de produtos 

sintéticos. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/127183 

  

10) Obriga a instalação de bancos nas paradas de ônibus de Porto Alegre, as quais serão custeadas pela 

iniciativa privada mediante parceria com a Prefeitura que proporcione a exploração do espaço publicitário 

das paradas pelas empresas que arcarem com a despesa da parada. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/123237 

 

 

 

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

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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