
 

Olá, tudo bem? 

Esta é a 8ª edição do Boletim do Empreendedor e nela separamos mais 7 leis em tramitação na 

Câmara de Porto Alegre que podem afetar o nosso ambiente de negócios. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição! 

  

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

 

Nº do Projeto/Ementa/Link 

1) PLCE 018/17  - Altera o Código de Edificações de Porto Alegre no que toca ao rebaixamento do meio-

fio para o acesso a postos de abastecimento ou serviço. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131398 

 

2) PLL 137/17 - Autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas artesanais nos eventos gastronômicos 

itinerantes, em logradouros ou espaço público. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131472 

 

3) PLCL 020/17 - Reduz de 5% para 2% a alíquota de ISSQN recolhida sobre as atividades de 

agenciamento, organização, promoção, intermediação, execução de programas de turismo, passeios, 

viagens, excursões, hospedagem, planejamento e administração de feiras, de exposições e de 

congressos em Porto Alegre. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131554 

 

4) PLCL 022/17 - Concede benefício fiscal para as instituições de Ensino regular pré-escolar, 

fundamental, médio e superior, de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação 

de conhecimentos de qualquer natureza que fornecerem determinados percentuais de bolsas integrais de 

estudo para curso preparatório ao ENEM a estudantes carentes. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131750 

 

5) PLL 24/17 - Condiciona à autorização legislativa o estabelecimento de parceria público-privada em 

imóveis comerciais tombados e que sejam geradores de emprego. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131773 

 

6) PLCL 032/17 - Revoga a Lei Complementar nº 420, de 25 de agosto de 1998, que institui o Código de 

Proteção contra Incêndio de Porto Alegre, em razão da superveniência de lei estadual sobre o tema. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132138 

 

7) PLE 016/17 -  Altera a legislação que dispõe sobre serviço de transporte privado e remunerado de 

passageiros (aplicativos) incluindo-o como modalidade de transporte privado de interesse público, fixando 

uma taxa a ser paga por corrida, tipificando penalidades pelo descumprimento da lei e dando outras 

providências. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132357 

 

 

 

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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