
Olá, tudo bem?  

O objetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da 

Desburocratização é facilitar a relação dos empreendedores com a cidade. Por 

isso, separamos nesta 11ª edição do Boletim mais 12 leis que estão em tramitação 

na Câmara Municipal e que podem afetar o ambiente de negócios da cidade. Vale 

destacar que os projetos são de autoria de diversos vereadores, podendo ser 

consultados através do link que vai junto com o resumo de cada projeto aqui no 

Boletim.   

Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões ou as envie diretamente ao autor 

do projeto. Isso é fundamental para ajudarmos na construção de uma Porto Alegre 

mais simples e empreendedora! 

 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED 

 

Nº do Projeto/Ementa/Link 

1) PLL 182/16 - Obriga estabelecimentos como shoppings, casa de eventos, 

hipermercados, lojas de departamento e câmpus universitários com mais de mil 

alunos a ter brigada de incêndio própria à disposição, sendo a equipe composta por, 

no mínimo, uma mulher. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/129227 

 

2) PLL 0277/17 - Cria o Programa Abrace uma Ciclovia, que permite a adoção de 

ciclovia por empresas privadas que poderão explorar sua marca em troca da sua 

manutenção ou criação de uma nova. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132883 

 

3) PLL 194/17 - Proíbe a cordectomia (remoção das cordas vocais) em animais no 

Município de Porto Alegre. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131983 

 

4) PLL 196/17 - Proíbe a apresentação, a manutenção e a utilização de animais em 

espetáculos circenses e em quaisquer eventos que os explorem. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131999 

 

5) PLL 240/17 - Obriga as empresas, as instituições e as organizações, públicas, 

privadas ou não governamentais, que celebrarem contrato, convênio ou quaisquer 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/129227
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132883
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131983
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131999


 

instrumentos de vínculo formal com o Município de Porto Alegre para prestação de 

serviços ou fornecimento de produtos a apresentar o seu Código de Ética e Conduta. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132488 

 

6) PLL 257/17 - Obriga as empresas concessionárias de serviços públicos a sinalizar 

as obras para execução dos serviços em vias e passeios públicos, bem como a 

fechar e pavimentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o término dos 

serviços, buracos e valas que abrirem para a sua 

execução. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132669 

 

7) PLCL 047/17 - Inclui no Código de Edificações os jardins verticais, permitindo que 

seja instalados em muros, paredes, empenas cegas e similares. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133245  

 

8) PLCL 044/17 - Revoga a lei que obriga os estabelecimentos do comércio varejista 

de Porto Alegre afixarem, em suas fachadas, o preço dos produtos da cesta básica. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133101 

 

9) PLCL 045/17 - Revoga a lei que obriga a construção de salas de cinema e teatro 

em centros comerciais do município de Porto Alegre. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133102 

 

10) PLL 278/17 -  Altera a lei que regulamenta a operação dos food trucks, 

permitindo que os veículos de gastronomia itinerante possam estacionar pela cidade, 

desde que a mais de 100m de qualquer estabelecimento com ponto fixo e dá outras 

providências .http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132899 

 

11) PLL 271/17 -  Restringe a instalação de bancas de artesãos, artistas e outras 

formas de exploração comercial nos passeios do Parque Farroupilha a locais que 

especifica. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132812 

 

12) PLL 079/16 -  Regulamenta a realização de corridas de rua em Porto Alegre, 

estabelecendo que todos os eventos dessa modalidade devam contratar seguro 

contra acidentes, ofereçam atendimento médico, postos de hidratação em distâncias 

pré-determinadas, pódio, som, pórtico e banheiros químicos. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/128265 
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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).   
 

 


