Olá, tudo bem?
Como faço mensalmente, quero dividir contigo as últimas ações parlamentares e atividades da minha
legislatura, com o objetivo de te deixar totalmente por dentro do mandato, assim como dos gastos
mensais do gabinete #SomosAMudança. Afinal, além de esse mandato também ser teu, transparência
sempre será uma prioridade!
Espero que agrade. Qualquer dúvida, estou à disposição!
Abraço,
Felipe Camozzato.

FREPED
A Frente Parlamentar que criei já está trazendo a realidade dos empreendedores de Porto Alegre para
dentro da Câmara de Vereadores. Nos reunimos com o Sindilojas, que apresentou uma pesquisa com
todos os seus associados, perguntando quais amarras do setor público mais dificultam a vida deles.
Dessa forma, “ouvimos” 76 comerciantes.
Recebemos também um grupo de donos de restaurantes. Eles contaram sobre a dificuldade dos
funcionários de voltarem para casa quando o estabelecimento fecha tarde da noite. Foi falado ainda sobre
a ideia de utilizar as calçadas e vagas de estacionamento para eventos, caso a comunidade local
autorize, além de outras demandas. Agora estamos consolidando as demandas e programando os
próximos passos!

FÓRUM DA LIBERDADE
Nos dias 11 e 12 de abril, ocorreu a 30ª edição do Fórum da Liberdade, com o tema “O Futuro da
Democracia”. Foi uma honra muito grande poder palestrar neste evento, que é um dos maiores do mundo
sobre liberdade e que ajudou muito na minha formação política.
Falei no painel "Empreender, Criar e Inovar", juntamente com Tom Palmer e Marília Rocca. Pude contar
um pouquinho da minha história e falar sobre empreendedorismo, algo de que gosto tanto e que é tão
importante para caminharmos em direção a um país mais próspero e com mais oportunidades.

LICENÇA E POSSE DO LINO
Entre os dias 30 de março e 2 de abril tirei uma licença particular - sem custo ao erário - para representar
o NOVO na BrazUSC, a maior conferência de estudantes brasileiros no exterior, na Universidade da
Pensilvânia, Estados Unidos.
Nesse período, o Lino Zinn, primeiro suplente do NOVO e 23º mais votado de Porto Alegre com 5230
votos, substituiu-me e representou muito bem os valores do nosso partido, inclusive, protocolando dois
projetos de lei com a ajuda do gabinete #SomosAMudança.
Saiba mais sobre os projetos: https://www.facebook.com/fcamozzato/posts/432374900447471
BRAZUSC
Lá na Pensilvânia, falei um pouco sobre "O papel do setor privado no Brasil e sua relação com o
governo", juntamente com a Roberto Sallouti, Niccola Calicchio, Rodolfo Riechert, e Maíra Habimorad.
Tive a oportunidade também de mediar o painel “Causas, perspectivas e soluções da atual crise
econômica nacional”, com Mansueto de Almeida e Ana Carla Abrão. Na ocasião, conversamos sobre o
atual momento do Brasil e as reformas que estão sendo debatidas.

APOIO À MOSTRA “CALÇADAS VIVAS: EM VEZ DE GRADES ATIVIDADES"
Dia 17 de abril inaugura, na Câmara de Vereadores, a mostra “Calçadas Vivas: em vez de grades,
atividades”, que apoiei para ser exposta no espaço T Cultural Vereadora Teresa Franco. Realizada pelo
arquiteto e professor da UFRGS, Eduardo Galvão, a exposição apresenta exemplos de substituição das
grades que separam os prédios das calçadas por pequenos comércios e serviços, utilizando espaços
ociosos nos pavimentos térreos dos edifícios. O material organizado por Galvão é uma reunião dos
melhores trabalhos feitos pelos seus alunos do último ano da Faculdade de Arquitetura.

GASTOS DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Como tu sabes, o gabinete #SomosAMudança se comprometeu em gastar no máximo R$ 2.000,00
dos R$ 15.994,09 disponíveis para todos os vereadores através da Quota Básica Mensal. Em março, o
nosso gasto foi de R$ 577,94. Ao todo, contando apenas a QBM e os assessores não nomeados, já foram
economizados R$ 88.248,60 dos cofres públicos de Porto Alegre.

