
Olá, 
tudo bem? 
  
Começamos 2020 com o 21º Boletim do Empreendedor. Em ano de eleições 
municipais, mais do que nunca é necessário observar quais projetos estão sendo 
criados e como eles podem afetar os próximos anos dos empreendedores da cidade. 
Aliás, aproveito para fazer uma pergunta: como você acha que Porto Alegre evoluiu 
nos últimos 4 anos, e como as eleições municipais de 2020 podem afetar esse 
desenvolvimento? 
 
 
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. 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 063/19 – Flexibiliza a fixação das tarifas do transporte seletivo por lotação, 
desvinculando-a da tarifa do transporte coletivo por ônibus. 
 

Felipe Camozzato (NOVO) – camozzato@camarapoa.rs.gov.br 

Saiba mais aqui 
  
  

2) PLCL 002/16 – Estabelece aos candidatos negros uma reserva de 20% das 
vagas para concursos públicos na Administração Pública, direta e indireta, do 
Município. O projeto ainda estende essa reserva aos cargos comissionados e 
estágios profissionais, bem como aos postos de trabalho oferecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado que prestem serviços para o Município. 
  
Marcelo Sgarbossa (PT) – marcelosgarbossa@camarapoa.rs.gov.br 
Saiba mais aqui 

  
3) PLCL 032/17 – Revoga a Lei Complementar nº 420, de 25 de agosto de 1998 - 
que institui o código de proteção contra incêndio de Porto Alegre, ante a 
competência estadual e dos bombeiros para a matéria. 
  
Valter Nagelstein (MDB) – valtern@camarapoa.rs.gov.br 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135176
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/127393


Saiba mais aqui 

  
4) PLL 046/19 – Permite o tráfego de motocicletas, em qualquer horário do dia, nas 
faixas exclusivas para transporte coletivo no Município de Porto Alegre. 
  
Mendes Ribeiro (MDB) – p.mendesribeiro@camarapoa.rs.gov.br 
Saiba mais aqui 
  
 

5) PLL 126/19 – Obriga as concessionárias de veículos automotores a compensar 
a emissão de dióxido de carbono (CO2) por meio do plantio de árvores nativas. 

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

  
6) PLL 165/19 – Revoga a Lei nº 8.203, de 10 de setembro de 1998 – retirando a 
obrigação de contratação de atração local para a abertura de shows internacionais 
que ocorram no Município de Porto Alegre. 
  
Felipe Camozzato (NOVO) – camozzato@camarapoa.rs.gov.br 
Saiba mais aqui 

  
 

7) PLCL 053/19 – Determina a fixação no solo com peso extra nas bases das 
goleiras que se destinam a práticas esportivas nos espaços públicos e privados do 
Município de Porto Alegre. 

  
Claudio Janta (SDD) – claudiojanta@camarapoa.rs.gov.br 
Saiba mais aqui 

  
 
8) PLL 086/19 – Obriga restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos 
similares localizados no município de Porto Alegre a oferecer, no mínimo uma opção 
de prato vegetariano estrito em seus cardápios, menus ou ementas. 
  
Billy Haag – (PT) 
Saiba mais aqui  

  
9) PLCL 009/19 - Obriga a ancoragem de equipamentos utilizados durante trabalhos 
em altura no Município de Porto Alegre. 
  
Adeli Sell (PT) - adelisell@camarapoa.rs.gov.br 
Saiba mais aqui 
 

10) PLL 142/19 – Estabelece a possibilidade de licenciamento ambiental por adesão 
e compromisso no Município de Porto Alegre (LAC). 

  
Moisés Barboza (PSDB) - vereadormoisesbarboza@camarapoa.rs.gov.br 
Saiba mais aqui  
  
  
 

 
 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/132138
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135134
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135323
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135407
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135144
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135220
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135202
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/135356


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 

 

https://novo.nitronews.com.br/a/d/0/0/0/1
https://novo.nitronews.com.br/a/da/0/0/0/1

