
Olá, tudo bem?  
 
Esse é o primeiro Boletim do Empreendedor de 2018! Nesse boletim, trago um dado 
interessante: 
 
Dos 126 projetos de lei enviados no ano passado, que tramitavam na Câmara e que afetam o 
ambiente de negócios de Porto Alegre, 83 deles (66% do total) seguem sem ser votados. 
Continuaremos monitorando esses projetos e atuando para que não sejam criados obstáculos 
para quem quer trabalhar e gerar emprego e renda na nossa cidade. 
 
Nessa edição separamos 12 novos projetos de lei que estão em tramitação na Câmara de 
Vereadores e que afetam a vida do empreendedor. 
 
Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões. 
 
Abraço, 
 
Felipe Camozzato 
Presidente da FREPED 
 
 
Nº do Projeto/Ementa/Link 
 
1) PLL 150/17 - Proíbe o patrocínio de empresas produtoras, distribuidoras, importadoras ou 
representantes de bebidas alcóolicas ou de cigarros a eventos realizados em locais públicos.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131627 
 
2) PLL 016/17 - Institui o Programa Municipal de fomento à economia popular solidária, em que 
as empresas assim caracterizadas terão benefícios, tais como prioridade e critérios diferenciados 
para a obtenção de incentivos ao investimento e à fixação de atividades econômicas.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130579 
 
3) PLCL 002/17 - Proíbe a queima de fogos de artifício que produzam ruídos no município de 
Porto Alegre.  
Link:  http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130590 
 
4) PLL 030/12 - Obriga os restaurantes, bares e lanchonetes a oferecerem alimentação 
adequada para pessoas com diabetes.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/114857 
 
5) PLL 043/17 - Obriga os estabelecimentos públicos e privados a incluir nas placas de 
atendimento prioritário o símbolo de transtorno autista.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130815 
 
6) PLL 089/17 - Obriga os estacionamentos públicos ou privados a reservarem, no mínimo, 5% 
das suas vagas apara pessoas com deficiência ou que as transportem.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131151 
 
7) PLCL 189/17 - Obriga a prefeitura e as empresas e concessionárias que lhe prestem serviço a 
fornecer protetor solar com fator 30, no mínimo, e repelente aos servidores municipais e 
empregados que realizam suas atividades expostos ao sol ou a insetos.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131282 
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8) PLL 088/15 - Proíbe o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas nos espaços públicos 
de Porto Alegre.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125269 
 
9) PLL 129/17 - Obriga as empresas com 100 (cem) ou mais empregados a contratarem, no 
mínimo, 2% de idosos.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131399 
 
10) PLL 035/17 - Proíbe a atividade de guardadores de carro (flanelinhas) na cidade de Porto 
Alegre. 
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131429 
 
11) PLL 136/17 - Obriga estabelecimentos públicos e privados a atualizarem o pictograma das 
placas que sinalizam atendimento prioritário ou espaço reservado para pessoas com deficiência.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131459 
 
12) PLCL 019/17 - Amplia o rol de equipamentos públicos passíveis de adoção e altera as regras 
e prazos relativos ao processo de adoção de equipamentos públicos.  
Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131498 
 
 

 

 

 

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), Mendes Ribeiro (PMDB), Moisés Barbosa Maluco do Bem (PSDB), Prof. 

Wambert Di Lorenzo (PROS), Valter Nagelstein (PMDB).Ricardo Gomes (PP), Cassiá Carpes 
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