
Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá,
tudo bem?
No 19º 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 e-mail do autor do projeto selecionado, de modo a facilitar seu contato com o
proponente.  
 
Fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões!
 
Abraço,

Felipe Camozzato
Presidente da FREPED
 

 
Nº do Projeto/Assunto/Autoria/E-mail/Link
 
1) PLCL 015/18 - Prevê parâmetros de motivação da decisão que reestima o valor venal dos imóveis
para fins de cobrança do Imposto sobre a transmissão "inter-vivos" de bens imóveis (ITBI).
Felipe Camozzato (NOVO) - camozzato@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
2) PLL 226/17 - Cria restrições à utilização de animais vivos em atividades de ensino e de formação
profissional em Porto Alegre.
Rodrigo Maroni (PODE) - Deputado Estadual - rodrigo.maroni@al.rs.gov.br
Saiba mais aqui 

3) PLCL 053/17 - Cria o programa Câmbio Verde no Município de Porto Alegre, que, entre outras
disposições, concede desconto na Taxa de Coleta de Lixo para as unidades imobiliárias que
promoverem a separação e o destino de resíduos sólidos.
Marcio Bins Ely (PDT) - binsely@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
4) PLL 189/18 - Inclui telas em fachada, luminosas ou iluminadas, no rol de elementos de
comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao público e considerados
veículos de divulgação.
Autoria: Monica Leal (PP) - monicaleal@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
5) PLL 028/19 - Altera a lei que proíbe a distribuição e a venda de canudos flexíveis plásticos
descartáveis, permitindo a distribuição e a venda nos locais que contarem com coleta seletiva.
Ricardo Gomes (PP) - ricardogomes@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 

6) PLL 159/18 - Assegura vaga em estacionamento público ou privado situados em frente aos bancos
de sangue e hemocentros aos doadores de sangue.
Marcio Bins Ely (PDT) e outros - binsely@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 

7) PLCL 024/18 - Altera o Plano Diretor de Porto Alegre para incluir medidas para o aproveitamento do
potencial hidroviário do Município.
Moisés Barboza (PSDB) - vereadormoisesbarboza@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134504
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/132379
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/132681
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135035
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135091
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/134985
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135009


8) PLL 060/19 - Proíbe a venda de Chip pelo comércio ambulante de Porto Alegre.
José Freitas (PRB) - jose.freitas@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
9) PELO 002/16 - Altera os horários de funcionamento das creches municipais e conveniadas,
incluindo o horário noturno e a abertura aos fins de semana.
Clàudio Janta (SDD) - claudiojanta@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
10) PLL 115/19 - Altera a Lei de Transparência do IPTU, acrescentando a obrigação de que conste da
guia de pagamento do IPTU os valores estimados a serem cobrados nos 5 (cinco) exercícios
subsequentes.
Ricardo Gomes (PP) - ricardogomes@camarapoa.rs.gov.br
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/135162
http://camarapoa.rs.gov.br/processos/127529
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135292
https://novo.nitronews.com.br/a/d/0/0/0/1
https://novo.nitronews.com.br/a/da/0/0/0/1

