
Olá, tudo bem?   

No 5º Boletim do Empreendedor separamos 11 leis que estão em tramitação na Câmara de 

Vereadores. Todas as propostas são separadas por influenciarem de alguma forma no funcionamento dos 

negócios da nossa Capital e na vida do empreendedor. 

 

Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões! 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Nº do Projeto/Ementa/Link 

1) PLL 001/16 - Autoriza profissionais formados em Educação Física ou empresas que comprovem 

competência técnica a usarem espaços públicos de Porto Alegre para a prestação de serviços de 

atividades esportivas ou físicas em grupos mediante o licenciamento junto à 

Prefeitura. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/127364 

 

2) PLL 062/16 - Proíbe a entrega de material publicitário via correio ou distribuição direta sempre que o 

destinatário negar recebê-lo seja no ato da entrega, seja por meio de aviso fixado na caixa de 

correspondência.  http://camarapoa.rs.gov.br/processos/128077 

 

3) PLL 097/16 - Determina que a Procempa (Companhia de Processamento de Dados do Município de 

Porto Alegre) entre no mercado de prestação de serviço de internet em Porto Alegre, competindo com as 

empresas já existentes. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/128404 

 

4) PLCE 004/16 - Determina que o valor do ITBI nas arrematações de imóveis deixará de ter como base 

de cálculo o maior valor entre a estimativa fiscal e o preço pago, passando a ser calculada sobre o valor 

venal pago pelo imóvel na transação. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/128489 

 

5) PLCL 020/16 - Obriga lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 500m2 a 

implantarem sistema de captação e retenção de água coletadas por telhados, coberturas, terraços e 

pavimentos descobertos. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/128494 

 

6) PLL 180/16 - Proíbe a publicidade, a exposição e a promoção de bebidas alcóolicas e cigarros em 

estabelecimentos comerciais localizados num raio de 500 metros de 

escolas. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/129210 

 

7) PLL 196/16 - Autoriza a venda de bebida alcoólica nos estádios e arenas esportivas, desde que seja 

vendida em copos e, no caso de cervejas, tenham no máximo 15% de teor alcoólico - exceto nas áreas 

VIP, que não terá qualquer restrição. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/129360 

 

8) PLL 220/16 - Obriga as empresas de ônibus e lotação de Porto Alegre a instalarem sistema sonoro que 

informe o nome da via  e ponto de parada ou referência do local por onde o veículo esteja e, também, 

informe o nome e número da linha. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/129581 

 

9) PLL 004/17 - Inclui a "Semana Global do Empreendedorismo" no calendário de eventos de Porto 

Alegre. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130474 
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10) PLL 101/17 - Revoga a lei que dispõe sobre a fixação de mapas da cidade de Porto Alegre nos postos 

de gasolina. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131225 

 

11) PLCE 001/17 - Institui a prorrogação para solicitação de parcelamento do ITBI até 

2022. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131269 

 

 

 

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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