
Olá,tudo bem?  

  

Este é o 4º Boletim do Empreendedor. Nesta edição, separamos 11 leis que estão tramitando na 

Câmara Municipal. É importante lembrar que o Boletim não faz juízo de valor sobre os projetos. São 

propostas apresentadas pelos mais diversos vereadores e partidos que têm em comum apenas o fato de 

que podem influenciar no funcionamento dos negócios instalados em Porto Alegre. 

 

Esperamos que o Boletim esteja sendo útil para você e atendendo ao propósito esperado: informá-lo 

sobre as leis que interferem na vida de quem gera emprego e renda na Capital.  

 

Fique à vontade para enviar suas dúvidas e sugestões! 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Ementa/Processo (link) 

1) Estabelece que desfiles, festas da cultura popular, paradas militares, folclóricas e de caráter civil sejam 

realizadas no Complexo Cultural do Porto Seco. Para isso, devem ser construídas estruturas 

permanentes nesse local. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/124443 

 

2) Estabelece que a coleta de lixo em ruas de grande circulação ocorra das 20h às 7h. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/124444 

 

3) Inclui as edificações do tipo F-6 do Código de Proteção Contra Incêndios no rol de edificações para as 

quais é exigida a instalação de sprinklers e proíbe a utilização de espumas fonoabsorventes inflamáveis 

no isolamento acústico desses prédios. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/118192 

 

4) Determina que eventos realizados em espaços públicos que ofereçam banheiros químicos sejam 

instalados banheiros para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em módulos individuais e 

separados por gênero. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/124563 

 

5) Estabelece a redução de 50% na alíquota de ISSQN para empresas que contratarem travestis e 

transexuais na proporção de, no mínimo, 5% do seu quadro 

funcional. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125645 

 

6) Obriga as empresas contratadas pelo Poder Público que sejam remuneradas por quilômetro rodado, 

por hora trabalhada ou por roteiro pré-determinado ou estimado a instalar em seus veículos dispositivo de 

rastreamento e monitoramento via satélite (GPS ou GPRS). http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125700 

 

7) Obriga os estabelecimentos da rede pública e privada de saúde de Porto Alegre a disponibilizar 

testagem sorológica para hepatites virais e incluírem questionário sobre esse tema no seu protocolo de 

atendimento. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/126001 

 

8) Cria o Wi-Fi Livre POA, programa de disponibilização do serviço de internet wifi gratuito em parques, 

pontos turísticos e praças de grande circulação. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/126006 
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9) Obriga as edificações municipais a utilizarem energia solar fotovoltaica de maneira que, no mínimo, 

50% de sua demanda de energia elétrica seja suprida por essa 

fonte. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/126068 

 

10) Determina que as escrituras públicas de compra e venda de imóveis informem o nome do corretor ou 

empresa que intermediou a venda e o valor recebido pelo 

serviço. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/126453 

 

11) Dispensa o usuário que comprovar atendimento de urgência ou acompanhar paciente internado no 

hospital ou centro de saúde de Porto Alegre de pagar o valor de estacionamento em suas 

dependências. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/127165 

 

 

 

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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