Olá, tudo bem?
Cheguei aos primeiros seis meses de trabalho e, por isso, fiz questão de preparar um material especial de
prestação de contas de todo o nosso primeiro semestre para quem me acompanha de perto e me honra
com o apoio! Espero que você goste e se empolgue tanto quanto a minha equipe e eu estamos por
termos conseguido bons resultados nesse curto período (embora de muito suor)!
Abraços, Felipe Camozzato
#SomosAMudança

Economia: R$ 169.749, 28
Meu compromisso de campanha era gastar não mais de R$ 2 mil mensais da quota de gabinete dos
quase R$ 16 mil disponíveis. Resultado: ao longo de 6 meses gastei, em média, R$ 547,00. Além disso,
tenho apenas 5 assessores dentre 9 possíveis.
Não deixamos de fazer nada por conta dessa economia. Pelo contrário, utilizamos todo o valor que
consideramos ser necessário para o bom desempenho do mandato até agora.
Economia com Quota Básica Mensal: R$ 95.688,61
Economia com cargos não nomeados: R$ 75.562,80

Proposições e revogações: 9
A produtividade de um parlamentar não deve ser medida pelo número de leis que ele produz,
especialmente em um país onde já temos uma burocracia gigantesca que mais atrapalha do que ajuda.
Dessa forma, foquei minha atuação em temas que considero prioritários, como empreendedorismo,
desburocratização - fiz um projeto de lei que autoriza mototaxistas a trabalharem e estou elaborando
um que flexibiliza a lei dos foodtrucks – e na revogação de leis que atrapalham a vida do porto alegrense
pela excessiva intervenção nas suas vidas.
Confere no link os meus projetos de lei: http://camarapoa.rs.gov.br/vereadores/felipe-camozzato

Emendas aprovadas: 8
As emendas são proposições de alteração ou complemento ao projeto original de um vereador. Ao longo
desse semestre, usei desse recurso para agregar um pouco das nossas ideias aos projetos de lei em
tramitação na Câmara.
Um exemplo muito legal foi a emenda que propus a um projeto que previa aumentar a multa para prédios
e casas cuja numeração não estivesse visível e bem iluminada. Propus que antes da multa, o proprietário
fosse notificado e avisado sobre os aspectos a serem adequados.

Reuniões da FREPED: 7 reuniões
A FREPED (Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização) tem como missão
facilitar a relação do empreendedor com a cidade. Para isso, realizamos 7 reuniões ao longo do semestre
com 4 entidades diferentes e com 2 secretários, criando a interlocução entre empreendedores e poder
público, encaminhando à prefeitura pontos identificados de problemas a serem corrigidos.
Além disso, a FREPED presta um serviço chamado “Boletim do Empreendedor”, que consiste no envio
periódico de e-mail contendo as leis em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre que afetam a
vida do empreendedor.
Para se cadastrar e saber mais sobre essa iniciativa é só acessar: bit.ly/boletimempreendedor

Pareceres na CEFOR: 15
Nesse semestre fiz, junto com a minha equipe, 15 pareceres que foram aprovados na CEFOR - Comissão
de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul. Os pareceres permitem que manifestemos
formalmente nossa opinião sobre os projetos de lei propostos, indicando a aprovação ou rejeição dele
pela comissão. Eles são aprovados ou reprovados pela CEFOR e, a partir disso, servem de subsídio para
os demais vereadores.
Um exemplo de projeto que fiz parecer concedia 50% de desconto no ISSQN a empresas que
contratassem, no mínimo, 5% de travestis e transexuais. Fui contra a proposta, porque ela fere os
princípios de igualdade e liberdade. Pela igualdade, a lógica é que se devemos conceder descontos em
impostos para uma minoria, então devemos conceder também para todas as demais, já que a menor
minoria é o indivíduo e a Constituição prevê igualdade perante a lei. Pelo lado da liberdade, o
empreendedor deve ter autonomia para tomar todas as decisões relativas ao seu negócio com
intervenção mínima do estado.

Falas em plenário: 64
Outro objetivo do meu mandato é representar as ideias do Novo e seus eleitores na Câmara de Porto
Alegre. As falas em plenário servem para isso: é uma oportunidade para mostrar como pensamos frente
aos diversos temas que são debatidos na Casa. Além disso, é uma possibilidade de convencimento dos
demais vereadores, que podem reavaliar seus posicionamentos considerando novos argumentos.
Segue o link para alguns dos meus discursos: bit.ly/discursoscamozzato

Eventos: 5
Um dos desafios do Novo é trazer e manter o cidadão comum próximo da política. Esteja ele fiscalizando,
trazendo demandas ao gabinete ou buscando informação sobre o que acontece na cidade. Os eventos
servem, portanto, justamente para exercer essa aproximação.
Para ficar por dentro e receber os convites, acompanhe a minha página do Facebook e os e-mails! Dá
uma olhada nos eventos que já aconteceram:

Apresentação do mandato
Exposição “Calçadas Vivas” – questionando a burocracia do Plano Diretor
Aula pública #1 – 10 coisas que não te contaram sobre as nossas leis
Aula pública #2 – Entendendo as reformas da Prefeitura para POA
Mutirão de zeladoria urbana - #EuFaçoPOA

Conteúdo explicativo: 16
O cidadão comum geralmente desconhece o funcionamento da Câmara, apesar de ser quem a sustenta.
Por isso, desde o começo do meu mandato quis tornar mais transparente a rotina legislativa através da
produção e divulgação de conteúdos explicativos. Olha alguns vídeos:

Por dentro de uma sessão plenária: bit.ly/camozzato_sessaoplenaria
Entendendo a Previdência Municipal – PREVIMPA: bit.ly/camozzato_previmpa
Como funcionam as Comissões na Câmara: bit.ly/camozzato_comissoes

