
 

Olá, tudo bem? Mais um mês de trabalho chega ao fim e é hora de dividir com você o que 

aconteceu em março! Foi um mês de muitas discussões importantes, sobretudo sobre o transporte 

de Porto Alegre: votamos o projeto enviado pela prefeitura que tratava de mudanças na legislação 

dos táxis e demos início à discussão sobre nova regulamentação dos aplicativos de transporte! 

 

No caso de qualquer dúvida, é só enviar sua pergunta para este e-mail! 

 

Abraço,  

Felipe Camozzato 

  

 

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 

Só no mês de março o gabinete #SomosAMudança economizou aos cofres públicos entre QBM 

(material de escritório, telefone, diárias, etc.) e cargos não nomeados R$ 22.414,73  do seu dinheiro. 

Logo abaixo estão os gastos do mês, para conferência: 

  

 

NOVA LEGISLAÇÃO PARA TAXISTAS  

Nesse mês votamos a nova legislação sobre os táxis na capital. A prefeitura mandou um projeto 

cuja intenção era modernizar esse modal de transporte, porém o projeto original trazia ainda mais 

burocracias, como a obrigação de cadastramento biométrico, por exemplo. Junto com outros 

vereadores, reduzimos boa parte dos entraves através de emendas. 

Confira o meu posicionamento em relação aos pontos mais importantes do projeto: 



 

bit.ly/projetotaxipoa 

Abaixo, as principais mudanças deliberadas: 

➡ Táxis agora terão a cor branca 

➡ Extinta a bandeira 2 

➡ Exame toxicológico obrigatório de ano em ano 

➡ Idade máxima de veículo de 8 anos 

➡ Alteração de regime de permissão para regime de autorização 

➡ Permissão para compartilhamento de viagens ("Táxi Pool") 

➡ Criação da modalidade "executiva" 

➡ Utilização de faixas exclusivas para ônibus em caso de emergência 

➡ Obrigatoriedade de máquina cartão 

 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO NOVO FISCALIZA O MANDATO 

Uma das boas práticas de governança corporativa que o NOVO trouxe para o seu estatuto é a 

segregação de funções: quem atua é diferente de quem fiscaliza. Por isso, ao contrário do que 

vemos em partidos como PT ou PSDB, você nunca verá um político do NOVO ocupando um cargo 

executivo no partido! 

Quer um exemplo prático? Em março, eu prestei contas ao Diretório Municipal do NOVO e 

apresentei o planejamento estratégico de 2018. Além disso, tenho o compromisso de enviar 

mensalmente todos os votos que fiz em plenário a eles. Isso é o NOVO! Veja outros diferenciais do 

partido no link:https://novo.org.br/partido/valores/ 

https://novo.org.br/partido/valores/


  

 

 

AGILIDADE E ECONOMIA PARA EMPREENDER EM PORTO ALEGRE 

  

Temos de comemorar: ficou mais barato e menos burocrático obter o alvará provisório em Porto 

Alegre! Até janeiro, quem pleiteava o documento precisava, além do protocolo do PPCI (plano de 

prevenção contra incêndio), comprovando a sua entrega aos Bombeiros, contratar um engenheiro 

para emitir o Laudo de Responsabilidade Técnica e registrá-lo através de ART. Ou seja, não só se 

tratava de uma duplicidade de informação, como custava caro! 

Agora, basta o empreendedor assinar um Termo de Responsabilidade e apresentar o protocolo do 

PPCI – sem necessidade de um novo laudo e de registrar ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica dos engenheiros). 

Isso é o que o NOVO 30 defende: liberdade com responsabilidade! Meus parabéns à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico! Para saber mais detalhes dessa iniciativa, acesse o 

link:bit.ly/agilidadeparaabrirempresas 

  

FARROUPILHA: ALVARÁS EM 5 DIAS 

  

Em fevereiro fui a Lajeado; em março foi a vez da Sala do Empreendedor de Farroupilha: outro 

exemplo de agilidade na abertura de empresa, onde 93% dos alvarás são emitidos em até 5 dias! 

O objetivo dessas visitas é conhecer as boas práticas de municípios que já venceram a burocracia e 

conseguem ter um ambiente mais favorável à abertura de empresas e à geração de empregos. 

http://bit.ly/agilidadeparaabrirempresas


 

Quem me recebeu em Farroupilha foi o Gabriel Tavares, ele é responsável pela Sala do 

Empreendedor desde a sua instalação e tem todos os indicadores de abertura de empresas à vista: 

número de alvarás emitidos em até 24h, quantidade de empresas abertas no ano e o percentual de 

MEI's em relação ao total, além de quantas empresas fecharam no ano e a estimativa de quantas 

ainda devem ser abertas em 2018, com base no histórico! 

Um dos pontos-chave para que essa iniciativa tenha funcionado em Farroupilha foi o divórcio entre 

a regularidade do negócio e a regularidade do imóvel em que ele está instalado! 

  

 

 


