
Olá, tudo bem? 

Nessa edição separamos 9 novos projetos de lei que estão tramitando na 

Câmara de Vereadores e que afetam a vida do empreendedor. 

 

Queremos reforçar que 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, apontar melhorias ou expressar o seu repúdio 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 173/17 - Revoga a lei que obriga as empresas que comercializam 

aparelhos celulares a confeccionar e distribuir material explicativo sobre o 

efeito da radiação emitida pelos celulares e sobre a sua correta 

utilização. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131802  

  

2) PLL 369/17 - Revoga a lei que obriga os estabelecimentos comerciais a informar o 

preço das embalagens distribuídas 

gratuitamente. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133543  

 

 

3) PLL 132/17 - Estabelece o pictograma que deverá ser utilizado em placas que 

sinalizam atendimento prioritário ou espaço reservado para pessoas idosas, em 

espaços públicos ou privados no Município de Porto 

Alegre. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131426  

 

 

4) PLL 314/17 - Obriga a comprovação de formação na área de radiologia, no mínimo 

em nível técnico, por operadores de equipamentos emissores de radiação ionizante ou 

campo eletromagnético usados para salvaguardar, inspecionar bagagens, irradiação ou 

produção e imagens radiológicas com a finalidade de inspeção de 

segurança. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133213  
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5) PLL 371/17 - Revoga a lei que obriga os estacionamentos e as garagens a informar, 

em tempo real, por meio de dados abertos na internet, o número de vagas disponíveis 

e o preço do serviço. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133545  

 

 

6) PLL 309/17 - Obriga hipermercados, supermercados e estabelecimentos similares a 

disponibilizar carrinhos de compras com assentos adaptados à utilização por crianças 

com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133161  

 

 

7) PLL 075/17 - Estabelece a reserva para as mulheres de, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) das vagas de emprego nas áreas operacionais de segurança, de vigilância e de 

transporte de valores de empresas que contratarem ou renovarem seus contratos com 

o Executivo ou o Legislativo Municipais. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131078  

 

 

8) PLL 368/17 - Revoga a lei que obriga as empresas fornecedoras de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) a portar balanças que permitam avaliar o gás residual dos botijões a 

serem devolvidos por ocasião da compra de nova 

carga. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133542  

 

 

9) PLCL 048/17 - Autoriza bares, restaurantes e similares a utilizar recuos e passeios 

públicos para colocação de mesas, cadeiras, caixas acústicas, alto falantes ou outro tipo 

de aparelho de som, ombrellones, e outros equipamentos similares móveis e revoga a 

lei que dispõe sobre a permissão de uso de recuo e do passeio 

público. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133250 
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