
Olá, tudo bem? 

 

A nossa iniciativa do Boletim do Empreendedor já está se espalhando pelo 

Brasil. Em Florianópolis, meu amigo Vereador Bruno Souza resolveu promover 

uma iniciativa parecida, enviando mensalmente para sua lista de transmissão 

um boletim mensal com as leis que afetam o empreendedor de Floripa. Quem 

quiser conhecer mais pode se cadastrar em Bit.do/BoletimBrunoSouza. 

Parabéns pela iniciativa, Bruno! 

 

Nessa edição do boletim separamos 10 novos projetos de lei que estão 

tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre 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, apontar melhorias ou expressar o seu repúdio a um projeto ruim! 

 

Atenção especial para o projeto do IPTU que, estima-se, terá impacto 4 

vezes maior para os imóveis comerciais! 

 

Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões. 

 

Abraço, 

 

Felipe Camozzato  

Presidente da FREPED 

 

 

 

 



Nº do Projeto/Ementa/Link: 

 

1) PLCL 002/18 - Altera a lei de supressão, transplante e poda de vegetação 

em Porto Alegre e determina que, uma vez protocolada a solicitação de 

supressão de vegetal na SMAMS, a Secretaria terá um prazo de 30 dias para 

formalizar sua decisão ao cidadão. Não havendo resposta, ficará o solicitante 

autorizado a executar o corte ou a poda de vegetação de forma independente. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133838 

 

2) PLL 113/17 - Institui o "Programa Zonas Verdes", visando à extensão 

temporária de passeio público por meio da instalação de parklets. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131346 

3) PLCE 005/18 - Atualiza a Planta Genérica de Valores Imobiliários, 

atualizando o valor venal dos imóveis da cidade e o as alíquotas do 

IPTU. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/134337 

 

4) PLL 012/18 - Obrigas as creches e berçários a ofertarem curso de primeiros 

socorros para no mínimo 1/3 de seus empregados. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133808 

 

5) PLL 052/17 - Regula a cobrança de IPTU sobre os imóveis de propriedade 

do município que tenham sido cedidos a empresas privadas ou sociedades de 

economia mista. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/132527 

 

6) PLL 344/17 - Obriga que os estabelecimentos que tenham caixa eletrônico 

mantenham vigilantes durante seu horário de funcionamento. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133420 

 

7) PLL 184/17 - Cria uma política municipal de gerenciamento de resíduos 

sólidos em Porto Alegre, determinando, entre outras coisas, a elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos para empresas que desenvolvam 

atividades específicas. http://camarapoa.rs.gov.br/processos/131878 
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8) PLL 362/17 - Altera e consolida a legislação sobre utilização do mobiliário 

urbano em Porto Alegre, regulando a utilização dos espaços, inclusive 

publicitários, nesses equipamentos. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133507 

 

9) PLL 011/18 - Cria um selo municipal "Sem Glúten" para os produtores e 

para os estabelecimentos que fabriquem ou comercializem produtos que não 

contenham glúten em sua composição. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/133801 

 

10) PLL 058/18 - Obriga distribuidoras de filmes a legendar cópias de todos os 

filmes para facilitação da compreensão para deficientes auditivos, bem como 

obriga os cinemas a disponibilizarem ao menos uma sessão de cada filme - 

mesmo os dublados ou em português -, com legenda, para a mesma finalidade. 

http://camarapoa.rs.gov.br/processos/134289 
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