
Olá, tudo bem? No 10º Boletim do Empreendedor separamos 10 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) PLCL 021/17 - Aumenta o incentivo fiscal de ISSQN de 70% para 100% do valor 

individualmente investido no PROESPORTE.http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131638  

 

2) PLL 225/17 - Obriga os supermercados, os hipermercados e os estabelecimentos 

similares a fornecerem, gratuitamente, ao consumidor que constatar a exposição de 

produto com prazo de validade vencido 1 (um) produto dentro do prazo de 

validade. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132369 

 

3) PLL 217/17 - Cria o Selo Responsabilidade Social e Sustentável, o qual será obtido 

pelas empresas mediante comprovação de que se preocupam com o meio ambiente, que 

possuem práticas sociais e governança corporativa e que sua conduta é pautada pelo 

código de ética descrito na lei. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132200 

 

4) PLL 198/17 - Obriga as instituições financeiras e os serviços notariais e de registros a 

disponibilizar contratos, boletos e documentos públicos em português e em braile para as 

pessoas com deficiência visual. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132009 

 

5) PLL 076/17 - Obriga os hipermercados, os supermercados, os atacados e os 

estabelecimentos similares a higienizar os carrinhos e os cestos de compras 

disponibilizados aos clientes e proíbe o transporte de crianças nos carrinhos de compras 

não equipados com assento específico. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131079 

 

6) PLL 282/16 - Estabelece a entrada dos jogadores em campo acompanhados de 1 (um) 

cachorro de estimação por time, em partida de futebol entre o Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense e o Sport Club Internacional - 

Grenal. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130177 
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7) PLL 190/17 - Proíbe manter animais presos em pátios com coleiras, correntes ou 

assemelhados. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131938 

 

8) PLL 200/17 - Proíbe a criação de animais em sistema de 

confinamento. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132031 

 

9) PLCL 039/17 - Revoga a Lei Complementar que dispõe sobre o Inventário do 

Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132794 

 

10) PLL 030/17 -  Destina a receita das multas aplicáveis aos proprietários de imóveis pela 

não manutenção dos espaços e das áreas de passeio – calçadas – à revitalização de 

praças e parques urbanos. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131337 
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