
Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá [Nome],
tudo bem?

Chegamos ao 20º Boletim do Empreendedor, e tenho uma reflexão a fazer: mais de 100 projetos
foram divulgados aqui. Quantos deles já afetaram o andamento de empreendimentos na cidade? A
política também é participação, e o seu feedback é muito importante. Por isso, entre em contato com
os autores e compartilhe com eles o que está bom e o que poderia melhorar. 
 

Você, que acompanha o Boletim, é prova que existe um movimento por uma Porto Alegre menos
burocrática para empreender. Então, nessa 20ª edição, vamos comemorar!
 
Como de costume, separamos 10 projetos de lei que impactam o ambiente de negócios, o e-mail
do autor de cada projeto e também uma legenda que explica o significado de cada sigla. 
 
Abraço,
 

 
Nº do Projeto/Assunto/Autoria/E-mail/Link
 
1) PLL 175/18 – Prevê que os contratados pelo Município para realização de obras devem apresentar
seguro de responsabilidade civil profissional como condição para a contratação.

João Bosco Vaz (PDT) – joaobosco@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui
 
 
2) PLL 183/18 – Regula a instalação e funcionamento dos circos itinerantes em Porto Alegre.

CECE - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude - cece@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui

3) PLL 037/19 – Regula a realização de provas esportivas em vias públicas.

João Bosco Vaz (PDT) – joaobosco@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui
 
4) PLL 045/19 – Proíbe a cobrança de estacionamento para pessoas que utilizem serviços de urgência
e emergência médica no SUS de Porto Alegre.

André Carús (MDB) – andrecarus@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui
 
5) PLL 021/19 – Proíbe o uso de embalagens de isopor para acondicionamento de bebidas e
alimentos in natura  ou processados nos estabelecimentos comerciais de Porto Alegre.

Marcelo Sgarbossa (PT) – marcelosgarbossa@camarapoa.rs.gov.br

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135013
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135026
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135115
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135131


Saiba mais aqui

6) PLL 061/19 – Proíbe a distribuição gratuita ou a venda de sacolas plásticas a consumidores em
estabelecimentos comerciais em Porto Alegre.   

Marcelo Sgarbossa (PT) – marcelosgarbossa@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui

7) PLCL 007/19 – Dispõe sobre a classificação de grandes geradores para fins de coleta de resíduos
sólidos.

André Carús (MDB) – andrecarus@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 

8) PLCE 004/19 – Altera o regime urbanístico da cidade, para autorizar a construção de
empreendimento imobiliário no terreno onde localizado o Complexo Beira Rio.

Governo Municipal – prefeito@portoalegre.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
9) PLL 177/18 - Dispõe sobre a instalação de comedouros e bebedouros para animais em situação de
abandono nos bairros de Porto Alegre.

Cláudio Janta (SDD) - claudiojanta@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 
10) PLL 050/19 – Impõe que o Cadastro de Pessoas Fìsicas (CPF) seja considerando instrumento
suficiente para o exercício de direitos pelo cidadão de Porto Alegre, nas suas relações com o
Município.

Ricardo Gomes (PP) - ricardogomes@camarapoa.rs.gov.br
Saiba mais aqui 
 

Significado das siglas:

PLL - Projeto de Lei do Legislativo

PLCL - Projeto de Lei Complementar do Legislativo 

PLCE - Projeto de Lei Complementar do Executivo
 

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/135074
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135165
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135180
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135277
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135016
http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135142
https://novo.nitronews.com.br/a/d/0/0/0/1
https://novo.nitronews.com.br/a/da/0/0/0/1

