
Olá, tudo bem?  

 

Nessa edição separamos 12 novos projetos de lei que estão em 

tramitação na Câmara de Vereadores e que afetam a vida do 

empreendedor.  

O boletim é feito a título de informação e as leis que nele constam podem 

ser proposições de qualquer vereador da câmara, e não avaliamos se a lei 

beneficia ou prejudica o empresário. Você se informa, checa se a lei faz 

sentido e faz contato com os vereadores para ajudar um bom projeto ou 

apontar repúdio/melhorias a um projeto ruim! 

 

Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões. 

 

Abraço, 

  

Felipe Camozzato 

Presidente da FREPED  

  

  

Nº do Projeto/Ementa/Link 

  

1) PLL 144/17 - Autoriza a atividade profissional de mototáxi no município 

de Porto Alegre. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131566 

  

2) PLCL 017/15 - Obriga as empresas de transporte coletivo de Porto 

Alegre, públicas ou privadas, a instalarem e manterem o serviço de 

internet wi-fi gratuito em todos os veículos de suas frotas. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125532 

  

3) PLL 292/14 - Dispõe sobre o regramento do transporte especial 

fretado, cuja atividade seja o transporte coletivo de passageiros realizado 

por empresa privada contratada que cobre uma mensalidade ou uma 

tarifa para realizar determinado deslocamento.     

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/124182 

  

4) PLL 313/17 - Obriga os laboratório e clínicas a fornecerem a seus 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131566
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/125532
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/124182


clientes o laudo laboratorial evolutivo. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133212 

  

5) PLL 170/17 - Revoga a lei que proíbe a instalação de bombas de 

autosserviço nos postos de gasolina. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131799 

  

6) PLL 172/17 - Revoga a lei que obriga hipermercados e supermercados 

com mais 12 caixas registradoras a oferecerem o serviço de 

empacotador.         

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131801 

  

7) PLL 174/17 - Revoga a lei que obriga os estabelecimentos comerciais a 

afixarem cartazes contra a leptospirose. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131803 

  

8) PLL 234/17 - Estende o benefício da passagem escolar aos recém-

formados de escolas e universidades públicas, pelo período de 6 (seis) 

meses, contados da data da conclusão do curso. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132446 

  

9) PLL 279/16 - Reconhece a profissão de cuidador e protetor de animais 

no município de Porto Alegre e regulamenta o seu exercício. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/130157 

  

10) PLL 301/17 - Revoga a lei que proíbe a venda de jornais e revistas em 

farmácias e drogarias. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133099 

  

11) PLL 302/17 - Revoga a Lei que institui a obrigatoriedade de 

fornecimento, pelas empresas sediadas no município de Porto Alegre, de 

uma refeição matinal aos seus empregados.           

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133100 

  

12) PLL 303/17 - Revoga a lei que obriga as farmácias e drogarias a 

afixar, em local visível, na parte externa do respectivo estabelecimento, a 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133212
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131799
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131801
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131803
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132446
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133078
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133099
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133100


 

relação daquelas que fazem plantão à noite, domingos e feriados. 

Link: http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133103 

 

 

 

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

(PP). 
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