
Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá,
tudo bem?

No 17º Boletim do Empreendedor separamos 10 projetos de lei de diversos autores que estão em
tramitação na Câmara de Vereadores. Todas as propostas são separadas por influenciarem de alguma
forma no funcionamento dos negócios da nossa Capital e na vida do empreendedor. 
 
Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões!

Abraço,

Felipe Camozzato
Presidente da FREPED
 

 
Nº do Projeto/Ementa/Link
 
1) PLL 021/18 – Obriga reserva de 5% das vagas de trabalho nos prestadores de serviço para a
Prefeitura para pessoas em situação de rua.
Saiba mais aqui.
 

2) PLCL 013/16 – Obriga a instalação de circuito interno de filmagem nas Pet Shops localizadas em
Porto Alegre.
Saiba mais aqui.
 

3) PLL 083/18 – Proíbe, nas escolas públicas e privadas de educação básica no Município de Porto
Alegre, a veiculação de publicidade infantil ou comunicação mercadológica dirigida às crianças.
Saiba mais aqui.
 

4) PLL 098/18 - Prevê a possibilidade de utilização de Comitês de Prevenção e Solução de Disputas
(Dispute Boards) nos contratos celebrados com a Prefeitura de Porto Alegre.
Saiba mais aqui.
 

5) PLE 011/18 - Autoriza o Executivo a elaborar contratos de concessão de parques e praças à
iniciativa privada.
Saiba mais aqui.
 

6) PLE 013/18 – Altera as regras de adoção de equipamentos públicos e verdes complementares por
pessoas físicas e jurídicas em Porto Alegre.           
Saiba mais aqui.
 

7) PLCL 017/15 – Obriga o oferecimento de wi-fi gratuito em todos os ônibus do serviço de transporte
coletivo em Porto Alegre.           
Saiba mais aqui.
 
 
8) PLL 046/18 - Altera a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de artistas locais em
shows internacionais, para que as apresentações dos artistas locais sejam no mesmo palco e com a
mesma visibilidade do show internacional.
Saiba mais aqui.

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/133948
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/127700
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134520
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134686
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134960
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134969
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/125532
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134188


 

9) PLL 348/17 – Obriga que a administração cobre dos responsáveis por eventos públicos os custos
com serviços de limpeza urbana e reparação de danos oriundos do evento.
Saiba mais aqui.
 
 
10) PELO 006/18 – Altera o rol de atos de discriminação passíveis de penalidades para os
estabelecimentos comerciais em que cometidos atos de discriminação.
Saiba mais aqui.
 

Serviço oferecido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização (FREPED), organizada pelo Presidente
Felipe Camozzato (NOVO) e pelos Vereadores Adeli Sell (PT), Cassiá Carpes (PP), Idenir Cecchim (MDB), João Carlos Nedel (PP),
Mendes Ribeiro (MDB), Moisés Barboza (PSDB), Prof. Wambert Di Lorenzo (PROS), Ricardo Gomes (PP) e Valter Nagelstein (MDB).
 
 

caso você deseje remover seu cadastro de nossa lista, cancele o recebimento.

Denunciar abuso

http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/133444
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134925
https://novo.nitronews.com.br/a/d/0/0/0/1
https://novo.nitronews.com.br/a/da/0/0/0/1

