Oi, tudo bem? É chegada a hora de eu falar para você como foi o nosso décimo
mês aqui na Câmara de Vereadores.
Bastante coisa aconteceu, desde a apresentação de um projeto para aumentar a
transparência na cobrança do IPTU, até 5 revogações de leis que interferem nos
negócios da cidade, que também protocolamos em outubro. Confira abaixo!
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
No mês de outubro, o gasto da Quota Básica Mensal foi de R$ 914,21. Ou seja,
mais uma vez a promessa de gastar menos do que R$ 2.000,00 da Quota foi
cumprida. Mais do que isso, o gabinete #SomosAMudança já economizou aos
cofres públicos entre QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.) e cargos não
nomeados R$ 279.789,15 do seu dinheiro.
Logo abaixo estão os gastos do mês, para conferência:

COMPROMISSO DE NÃO RECEBER AUMENTO
Talvez você já saiba, mas votei contra o aumento de 4,08% do meu próprio salário,
apesar de o valor ter sido aprovado. Portanto, decidi não receber a diferença,
optando pordoá-la. Conforme prometi logo após o aumento, as doações estão
sendo feitas a cada trimestre. Portanto, segue abaixo o comprovante da doação dos
últimos três meses, que foi para a Associação de Apoio a Pessoas com
Câncer (AAPECAN).
Conheça também um pouco sobre a instituição no link: https://www.aapecan.com.br/

PROJETO DE TRANSPARÊNCIA NA COBRANÇA DO IPTU
Acredito que o cidadão deva saber o porquê de pagar esse ou aquele valor de IPTU.
Isso é transparência! Por essa razão, apresentei um projeto de lei que determina que
na guia de IPTU seja informada a fórmula pela qual se calculou o valor do imposto e
as instruções sobre como contestar o valor cobrado, além de informações sobre o
total de IPTU arrecadado no bairro onde localizado o imóvel. O cidadão tem o direito
de conhecer melhor as questões que envolvem os impostos que paga.
MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE FOODTRUCKS
Junto com os colegas da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da
Desburocratização (FREPED), apresentei um projeto que modifica a legislação que
rege a atividade dos FoodTrucks em Porto Alegre, incluindo aí também os
BeerTrucks e as FoodBikes. O objetivo do projeto é permitir a atividade não somente

em alguns pontos fixos de estacionamento, como é hoje, mas em toda a cidade,
respeitando certa distância dos estabelecimentos fixos.
EXPOSIÇÃO "2 OLHARES SOBRE CUBA"
Entre 10 e 20 de outubro, o gabinete promoveu a exposição “2 Olhares Sobre
Cuba”, que na sua abertura contou com uma palestra sobre o contexto histórico do
país, apresentado pela minha assessora Ana dal Ben, além de uma sessão de fotos
comentadas, trazendo a história de cada clique feito pelo fotógrafo Bruno Lopes na
exposição. Se quiser conferir, basta acessar o link:
https://www.facebook.com/fcamozzato/videos/520612191623741/
A exposição se dedicou a apresentar o contraste das belezas naturais e da
arquitetura do país com a miséria generalizada. Além disso, expôs também a
suposta contradição do socialismo vigente, que a pretexto de acabar com a
desigualdade, distribui pobreza a todos.
IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DA ÁREA DO MEMORIAL PRESTES
A inauguração do Memorial Luís Carlos Prestes foi alvo de indignação de parcela
relevante da população de Porto Alegre. Afinal, por que doar um terreno público, em
área nobre para homenagear um assassino? Pesquisando sobre o assunto,
descobrimos 3 supostas irregularidades na concessão da área e oficiamos o
executivo municipal a respeito.
1. A área foi explorada como estacionamento antes da construção do memorial em
violação ao dispositivo da lei que concedia exclusivamente para a construção do
memorial.
2. Não se tem conhecimento de registro público ou atas das comissões de
acompanhamento e fiscalização determinadas por lei.
3. A construção se deu em prazo superior ao previsto em lei, que determinava o
máximo de 4 anos. A lei foi promulgada em 2009 e a inauguração se deu em 2017.
Acesse o ofício, assinado por mim e pelos vereadores João Carlos Nedel,
Comandante Nádia, Moisés Maluco do Bem, Mônica Leal, Pablo Mendes Ribeiro,
Professor Wambert, Ricardo Gomes e Valter Nagelstein, clicando
aqui: http://bit.ly/irregularidadesmemorial

PESQUISA SOBRE RECOLHIMENTO DE LIXO
Apresentei ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e a
representantes do DMLU uma pesquisa feita pela Frente Parlamentar de
Empreendedorismo e Desburocratização (FREPED) sobre a coleta de lixo em
estabelecimentos comerciais de Porto Alegre. A pesquisa foi realizada ao longo
de um mês com donos de restaurantes e bares de diferentes áreas. Entre os
principais pontos levantados está o desafio de educar funcionários e clientes quanto
à separação de lixo e a dificuldade de armazenagem do lixo seco após os finais de
semana, até que passe a coleta seletiva do DMLU.

MAIS 5 REVOGAÇÕES PROTOCOLADAS

Nesse mês protocolei mais 5 projetos de revogação de leis (já havia protocolado 5
no primeiro semestre) que dificultam a vida do empreendedor no município. Confere
aí:
1.Lei que obriga as farmácias a informar a relação de concorrentes que fazem
plantão à noite, domingos e feriados,
2. Lei que obriga as empresas de porto alegre a fornecerem uma refeição matinal
aos seus empregados,
3. Lei que proíbe a comercialização de jornais e revistas em farmácias da cidade
4. Lei que obriga grandes centros comerciais a terem salas de cinema e teatro
5. Lei que obriga lojas de alimentos de Porto Alegre a afixarem o preço dos produtos
da cesta básica vendidos no local.

Como vocês podem ver, ainda existe muita burocracia a ser vencida na nossa
cidade, mas estamos de olho!
VITÓRIA PARA OS APLICATIVOS DE TRANSPORTE EM PORTO ALEGRE
O gabinete #SomosAMudança colaborou na elaboração de uma ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo diretório municipal do NOVO, contra a lei que
rege os aplicativos de transporte (Uber, Cabify, 99POP...) em Porto Alegre.
Apresentando diversas razões para a declaração da inconstitucionalidade da lei, que
se colocada em prática vai burocratizar e encarecer o serviço, o NOVO obteve
liminar no Tribunal de Justiça do Estado, determinando a suspensão da aplicação de
várias disposições da lei enquanto tramitar a ação. Vitória para a livre-iniciativa!

