
Olá,tudo bem?   

Este é o 6º Boletim do Empreendedor. Desta vez, separamos 10 leis em tramitação na Câmara de 

Vereadores que interferem na vida do empreendedor e nos negócios que funcionam em Porto Alegre. 

 

Se houver, mande suas dúvidas e sugestões! 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Nº do Projeto/Ementa/Link 

1) PLL 034/17 - Altera lei existente que assegura o pagamento de meia-entrada em atividades culturais e 

esportivas a estudantes regulares e frequentadores de cursos pre-vestibular, incluindo o cartão escolar do 

Transporte Integrado (TRI) e a caderneta escolar no rol de documentos considerados Carteiras de 

Identificação Estudantil. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130712 

 

2) PLL 039/17 - Estabelece que, no mínimo, 10% das vagas de emprego operacional na construção civil 

sejam para mulheres nas empresas que contratarem ou renovarem seus contratos com a Prefeitura para 

a realização de obras públicas. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130782 

 

3) PLL 040/17 - Revoga a lei que proíbe a fabricação e a comercialização de fogos de artifício no 

município de Porto Alegre. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130789 

 

4) PLCE 049/17 - Obriga as empresas de telecomunicação que utilizam rede aérea a retirar dos postes a 

fiação instalada que esteja sem uso. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130879 

 

5) PLCL 00618/17 - Institui que o imóvel desocupado há mais de 1 ano e de posse de pessoa que possua 

mais de 5 imóveis terá o IPTU reajustado em 100% a cada ano, respeitando a alíquota máxima de 

15%. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130891   

 

6) PLL 00662/17 - Obriga os postos de combustíveis a abastecerem, no máximo, até o travamento 

automático de segurança da bomba de abastecimento ou até o limite do tanque de combustível previsto 

no manual do carro. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130938 

 

7) PLL 00737/17 - Obriga a instalação de biombos ou painéis opacos entre os caixas eletrônicos em 

agências bancários e estabelecimentos comerciais. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131016 

 

8) PLL 00800/17 -  Obriga os estabelecimentos comerciais que comercializam alimentos e bebidas a 

higienizar, a cada 24 horas, os cestos e carrinhos de compras, além de disponibilizar, gratuitamente, 

lenços umedecidos para desinfetá-los. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131079 

 

9) PLL 0862/17 - Obriga as editoras a inserirem nos livros didáticos distribuídos às escolas da rede 

pública municipal uma mensagem de advertência sobre os danos causados pelo consumo de bebidas 

alcoólicas e de drogas. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131141 

 

10) PLL 0896/17 - Altera a lei de supressão, transplante e poda de vegetação em Porto Alegre e 

determina que, uma vez protocolada a solicitação de supressão de vegetal na SMAMS, a Secretaria terá 
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um prazo de 30 dias para formalizar sua decisão ao cidadão. Não havendo resposta, ficará o solicitante 

autorizado a executar o corte ou a poda de vegetação de forma 

independente. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131177 

 

 

 

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).   

 

 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131177

