
 

Olá, tudo bem? 

 

O último mês foi de muitas votações na Câmara, com o fim do período eleitoral. Mais 

uma vez, envio esse e-mail para compartilhar um resumo das atividades do gabinete 

#SomosAMudança, assim como informar os gastos mensais do gabinete, para que 

você possa fiscalizar a minha atividade!  

 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

  

 

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 

Só no mês de outubro, o gabinete #SomosAMudança economizou R$ 15.874,93 do 

seu dinheiro somente em QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.). Isso 

representa mais de 96% do total de R$ 16.441,74 disponível! 

Logo abaixo estão os gastos do mês de outubro, para conferência: 

 

 
 

APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 

 

No último mês, a Câmara Municipal deu um passo bastante importante para a 

desburocratização do ambiente legal de Porto Alegre. Conseguimos aprovar a criação 

de uma comissão especial, a partir de requerimento de minha autoria, que ficará 



 

encarregada de efetivar uma revisão de toda a legislação da cidade, buscando 

identificar leis para revogação, simplificação, compilação ou consolidação. A 

comissão especial, assim que instaurada, terá um prazo de até 90 dias para 

apresentar um relatório completo e propor as medidas para essa grande revisão 

legislativa. A previsão é de que já no início do ano que vem possam ser remetidos ao 

plenário projetos oriundos do trabalho da comissão. 

 

 

 

DESBUROCRATIZAÇÃO DAS PODAS URBANAS 

  

Após um longo período de discussões e resistência por parte de alguns setores, 

finalmente foi aprovado o projeto de desburocratização das podas urbanas em 

Porto Alegre. Esse projeto, que inclusive teve de ser reapresentado pelo autor Moisés 

Barboza em razão de uma decisão judicial, foi apoiado pela Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo e Desburocratização (FREPED), presidida por mim. Ainda em 

2017, organizamos uma reunião pública para discutir o projeto, recebendo apoio de 

empreendedores de toda a cidade. 

 

Com a aprovação, os pedidos de poda e supressão deverão ser atendidos pelo 

poder público em até 60 dias e, caso transcorra o prazo sem que a prefeitura o faça, 

o serviço poderá ser executado pelo particular, mediante responsabilidade técnica 

do profissional contratado. Ganha a população de Porto Alegre com a diminuição 

dessa burocracia! 

 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2019 

  

Esse ano fui escolhido para ser o relator, na Comissão de Finanças, Orçamento e 

Mercosul (CEFOR), do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município, para o 

ano de 2019. No relatório, pude elogiar o poder público municipal por ter adotado a 

prática de orçamento base-zero e, em razão da grande dificuldade das finanças, 

propus a rejeição de todas as emendas de parlamentares apresentadas. Uma delas, 

que direciona verba para iluminação pública em torno de delegacias e postos de 

polícia, entretanto, foi aprovada em plenário. A situação financeira da cidade é 

muito preocupante e é projetado um déficit de aproximadamente 1 bilhão de reais 



 

para 2019. Para se ter uma ideia, esse déficit de 10% do total das receitas do 

município, equivale à 6 vezes o orçamento da Secretaria de Segurança ou 13 Orlas 

revitalizadas! 

 

 

POA 2020 – O FUTURO DO EMPREENDEDORISMO EM PORTO ALEGRE 

  

No dia 27 de novembro, a partir das 18:30, o plenário da Câmara sediará o evento POA 

2020 - o futuro do empreendedorismo em Porto Alegre - com organização da Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização (FREPED), da qual sou o 

Presidente. Queremos discutir com empreendedores, instituições de ensino, terceiro setor 

e governo para saber o que tem dado certo e o que precisa melhorar no ambiente 

empreendedor da nossa cidade. 

 

O evento tem inscrições gratuitas pelo link bit.ly/poa2020 e terá três painéis: painel Cases 

de sucesso em Porto Alegre, painel O papel do poder público para o ambiente de negócios 

e uma palestra final com o CEO da Startse Pedro Englert sobre empreendedorismo 

disruptivo.  

Todos estão convidados! 



 

 

 

 

 

 

 



DOAÇÃO DO REAJUSTE DO SALÁRIO 

 

Como vocês sabem, desde junho de 2017, quando não assinei a resolução que 

concedeu reajuste salarial dos vereadores, venho fazendo a doação do valor relativo 

ao aumento. Já receberam doações o Educandário São João Batista, a Associação 

de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPECAN) e a Equipe Lobóticos de Robótica 

Educacional da EMEF Heitor Villa Lobos, que levantou fundos para participar da 

Competição RoboCup em Montréal no Canadá de 16-22 de junho de 2018.  

 

Nos últimos meses, porém, vínhamos enfrentando problemas com o funcionamento 

de computadores aqui no gabinete. Os softwares necessários para criação e edição 

de imagens e vídeos, essenciais para a boa comunicação do mandato com a 

sociedade, não estavam rodando adequadamente nos computadores da Câmara. Por 

isso, vínhamos, há algum tempo, fazendo escalas de trabalho remoto em alguns 

turnos para que o Lucas, responsável por estas tarefas aqui no gabinete, pudesse 

fazer seu trabalho de casa com o seu computador. 

 

Para pararmos com esta prática, que consideramos ineficiente e que prejudica 

a produtividade do mandato, resolvi utilizar os recursos acumulados do reajuste para 

comprar um computador de melhor qualidade para o gabinete - e que será doado a 

uma instituição ao final do mandato, beneficiando àqueles que mais precisam. Para 

fins de transparência, abaixo está a nota fiscal do computador comprado e o valor 

gasto, relativo a pouco mais de 12 meses de reajuste acumulados (R$ 4.649,07). 

Falta agora decidirmos se doaremos o computador, ao final do mandato, para a 

Secretaria Municipal de Segurança, para auxiliar na vigilância da cidade, ou para 

alguma das nossas escolas municipais, que eventualmente tenham necessidade de 

um equipamento robusto como esse. Sugestões de vocês são obviamente bem 

vindas!



 

 

  

 

 

MUITO OBRIGADO! 

Receba as novidades do mandato por Whatsapp clicando aqui ou enviando mensagem 

para (51) 99159-6719 

 

 
 

 

https://felipecamozzato.us13.list-manage.com/track/click?u=1f254d1ae7b6fc5acb408ace6&id=73c5487056&e=88f085ac6f

