
Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá,
tudo bem?
No 18º Boletim do Empreendedor, separamos 10 projetos de lei 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. A partir dessa edição,
incluímos também o nome do autor do projeto selecionado.  
 
Contribua na melhoria do Boletim do Empreendedor respondendo a pesquisa encaminhada no final do
e-mail. Contamos com a sua colaboração! 
 
Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões!
 
Abraço,

Felipe Camozzato
Presidente da FREPED
 

 
Nº do Projeto/Assunto/Autoria/Link
 
1) PLL 165/17 – Obriga a fixação de placa em estabelecimentos comerciais, divulgando o serviço do
Disque-Violência Contra a Mulher (180).
Autor: Fernanda Melchionna e outros.
Saiba mais aqui.
 

2) PLCL 013/18 – Estrutura um escalonamento das punições para os estabelecimentos comerciais
que infringirem o Código de Posturas (notificação, multa, suspensão da licença e cancelamento da
licença).
Autor: Felipe Camozzato.
Saiba mais aqui.
 

3) PLL 288/15 – Cria o Plano de Resiliência de Porto Alegre, que delimita objetivos em torno dos
temas mobilidade urbana, legalização de terras, prevenção de risco, cultura de paz e ecossistema
dinâmico e inovador, a serem implementados até 2022 na cidade.
Autor: Cassio Trogildo.
Saiba mais aqui.
 

4) PLL 069/18 - Cria o sistema de outorga onerosa de alteração de uso do solo, que impõe o
pagamento de uma contrapartida pela alteração do uso de um imóvel (por exemplo, de residencial
para comercial).
Autor: Mauro Pinheiro.
Saiba mais aqui.
 

5) PLL 127/18 - Cria a exigência de concordância expressa do condomínio ou de seu representante
para a colocação de veículo publicitário em área condominial.
Autor: Mônica Leal.
Saiba mais aqui.
 

6) PLCL 021/18 – Obriga a colocação, em local visível ao público, de cartaz com dados referentes à
procedência de filhotes de cães e gatos em estabelecimentos que promovam a comercialização de
animais.
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http://bit.ly/PesquisaBE
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http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134401
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134913


Autor: Leonel Radde.           
Saiba mais aqui.
 

7) PLL 185/18 – Isenta os idosos do pagamento de tarifa dos estacionamentos temporários pagos nas
vias e logradouros públicos e em áreas urbanas pré-determinadas (Área Azul), desde que em vaga
devidamente sinalizada para uso de idosos.
Autor: Alvoni Medina.           
Saiba mais aqui.
 
 
8) PLL 015/19 - Obriga os bares, os restaurantes e os estabelecimentos similares a servir água
potável para consumo gratuito por seus clientes.
Autor: Marcelo Sgarbossa.
Saiba mais aqui.
 

9) PLL 030/19 – Regulamenta o uso e a disponibilidade de patinetes elétricos no Município.
Autor: Marcelo Sgarbossa.
Saiba mais aqui.
 
 
10) PLCL 037/17 – Institui o Código Ambiental do Município de Porto Alegre.
Autor: Mônica Leal.
Saiba mais aqui.
 
 
Na próxima sexta-feira, 31 de maio, às 09h30, a FREPED estará promovendo um encontro de tira-
dúvidas sobre o novo Decreto Municipal (Decreto 20.227, 23 de abril de 2019) que redefine as
soluções de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos para os grandes geradores. Para
saber mais, acesse o evento clicando aqui.
 

 
A fim de oferecermos um conteúdo cada vez mais relevante, queremos saber o que você está
achando desse nosso serviço informativo. Acesse o link bit.ly/PesquisaBE e dê sua opinião! A

http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134904
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135030
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135063
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135094
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/132471
https://www.facebook.com/events/721278304955735/
https://novo.nitronews.com.br/mensagens/visualizar/bit.ly/PesquisaBE


pesquisa é rápida. 

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
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