
 

Olá, tudo bem?   

No 7º Boletim do Empreendedor separamos 7 leis que estão em tramitação na Câmara. Lembre-se de 

que o Boletim não faz juízo de valor sobre os projetos; são propostas apresentadas por diversos 

vereadores e partidos que têm em comum apenas o fato de que podem ter influência sobre os negócios 

instalados em Porto Alegre. 

Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões! 

Abraço 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

  

Nº do Projeto/Ementa/Link 

1) PLCL 029/14  - Proíbe a interrupção do abastecimento de água por falta de pagamento da conta em 

véspera de feriados municipais, estaduais ou nacionais, na véspera de ponto facultativo municipal e no 

período das 12 horas de sexta-feira até às 08 horas da segunda-feira subsequente. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/123594 

 

2) PLCL 002/16 - Assegura à população negra a reserva de 20% das vagas em todos os concursos 

públicos cujas vagas se destinem à Administração Direta e de Porto Alegre e estende essa reserva às 

vagas de cargos comissionados e estágios profissionais, bem como a postos de trabalho oferecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado que prestem serviços a esses órgãos. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/127393 

 

3) PLL 031/16 - Autoriza a prefeitura a conceder o uso provisório de áreas públicas a loteamentos de 

circulação fechada ou limitada, os quais ficarão responsáveis pelo custeio, execução e  manutenção das 

obras de infraestrutura e urbanização necessárias por lei para a implantação de um loteamento. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/127734 

 

4) PLL 124/16 - Estabelece orientações quanto ao comportamento de funcionários e professores de 

escolas públicas ou privadas de Porto Alegre no ensino relacionado a questões sócio-políticas, 

preconizando a abstenção da emissão de opiniões de cunho pessoal que possam induzir ou angariar 

simpatia a determinada corrente político-partidária-ideológica (Projeto Escola Sem Partido). 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/128712 

 

5) PLL 264/16 - Proíbe os Poderes Executivo e Legislativo Municipais de celebrar ou prorrogar contrato 

por 4 anos, contados da data da doação, com pessoa física ou com proprietários de empresas que 

tenham doado para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130019 

 

6) PLL 192/17 - Estabelece a suspensão ou cassação do alvará da empresa que utilizar trabalho escravo 

ou infantil em Porto Alegre. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131332 

 

7) PLL 118/17 -  Obriga os responsáveis pela realização de eventos de grande porte em locais públicos, 

concedidos ou não à iniciativa privada, a compensar a emissão de gases geradores de efeito estufa 

provenientes desses eventos por meio da comprovação do plantio de espécies nativas de árvores. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131351 
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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).   

 

 


