
 

Oi, tudo bem? Tenho diversas informações bem interessantes para passar para 

você sobre o que aconteceu aqui na Câmara e no meu mandato em novembro. 

Fique com a minha prestação de contas do mês e lembre-se de que estou à 

disposição para qualquer dúvida!  

 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

 

 
 

 

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 

Mais do que batermos novamente a meta, o gabinete #SomosAMudança já 

economizou aos cofres públicos entre QBM (material de escritório, telefone, diárias, 

etc.) e cargos não nomeados R$ 307.317,86  do seu dinheiro. 

Logo abaixo estão os gastos do mês, para conferência: 

  

 

REUNIÕES DOS FOOD TRUCKS 

  

Nesse mês reunimos 25 donos de food trucks para discutirmos a proposta de lei que 

apresentei para flexibilizar a operação dos trucks, que hoje só podem funcionar em 

eventos e através de rodízio em pontos fixos. 

Além de discutirmos as propostas, entreguei os adesivos (veja a imagem abaixo) da 

campanha ”Legalize Já!” e recolhi as dúvidas e demandas deles sobre as exigências 

da vigilância sanitária, com quem minha equipe se reuniu para entender o porquê de 

cada uma das regras.  



  

ENCONTRO NACIONAL DO NOVO 

  

No dia 18 minha equipe e eu participamos do 3º Encontro Nacional do NOVO. 

Nessa oportunidade, prestei contas do meu trabalho como vereador para 1500 

filiados, contando desde minha atuação legislativa até o método de gestão do 

gabinete. Além disso, pude aprender muito com meus pares, que estão fazendo um 

excelente trabalho em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Nessa oportunidade aconteceu uma coisa incrível: o João Amoêdo, que é o 

fundador do NOVO, foi confirmado como pré-candidato à presidência da república 

para a eleição de 2018. Foi um momento muito emocionante, especialmente porque 

vi o quanto crescemos nesses 2 anos de partido. E de pensar que há 3 anos atrás eu 

estava no Parcão recolhendo assinaturas para a fundação do partido, 

hein? #SomosAMudança. Para conhecer mais do João, curta a página dele: 

https://www.facebook.com/JoaoAmoedoNOVO 

  

REVOGADA LEI QUE FERIA DIREITO DE PROPRIEDADE 

  

Nesse mês, Porto Alegre teve uma vitória: a lei do inventário, que implicava em 

diversas restrições para donos dos imóveis, foi revogada! Participei como co-autor 

desse projeto, que foi proposto pelo Dr. Thiago. 

A lei impedia que proprietários pudessem fazer alterações ou demolir seus imóveis, o 

que considero uma afronta ao direito de propriedade, assim como absolutamente 

injusto que as famílias tenham de manter seus imóveis exatamente como estão, sem 

nenhuma contrapartida. Com a revogação, proprietários de bens até então 

inventariados poderão finalmente dispor de seu patrimônio de forma plena. 

  

https://www.facebook.com/JoaoAmoedoNOVO


 

CONVITE HOLODOMOR 

  

Ainda esse mês acontece uma exposição imperdível: Holodomor – Genocídio 

Ucraniano. 

Essa tragédia, que aconteceu nos anos 30 e matou mais de 7 milhões de ucranianos 

de fome, tem origem num mal conhecido, mas frequentemente ignorado ainda hoje: 

o comunismo.  

A exposição fotográfica retrata um dos maiores crimes comunistas de todos os 

tempos e contará com a apresentação do Padre Domingos Starepravo e palestra do 

Percival Puggina na sua abertura. Para mais informações, é só clicar no link: 

https://www.facebook.com/events/648413028638962/ 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS SINALEIRAS 

  

Uma reclamação recorrente dos porto alegrenses é a grande quantidade de 

sinaleiras e a falta de sincronia entre elas. Pensando nisso, fizemos uma publicação 

no Facebook (link) consultando as pessoas que acompanham o mandato sobre 

quais sinaleiras, aparentemente, poderiam ser eliminadas ou que atrapalham o 

trânsito da cidade. 

Recebemos mais de 120 contribuições e selecionamos as 10 mais recorrentes para 

fazer um pedido de informação à EPTC. Vamos aguardar a resposta e divulgar para 

você. Afinal, queremos saber se precisamos mesmo de tantas sinaleiras em nossa 

cidade! 

  

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GEORGETOWN (CHILE) 

  

No final de semana dos dias 4 e 5 de novembro participei do encontro dos ex-alunos 

doPrograma de Liderança Competitiva Global de Georgetown, universidade em 

que me pós-graduei nos Estados Unidos.  

O encontro aconteceu no Chile e reuniu jovens que hoje exercem lideranças em 

diferentes países da América Latina. Lá pude conversar sobre boas práticas de 

gestão pública, política e liderança com empresários, acadêmicos e políticos de 

outros países, dentre eles o ex-presidente do congresso, Patricio Walker, e o 

deputado Jaime Bellolio - ambos chilenos. Também estava presente o deputado 

brasileiro Marcel Van Hattem, egresso da turma de 2009 de Georgetown. 
 

 

 

https://www.facebook.com/events/648413028638962/
https://www.facebook.com/fcamozzato/photos/a.261890730829223.1073741829.255630251455271/534509706900656/?type=3&theater

