
 

Olá, tudo bem? 

 

O mês de novembro foi bastante movimentado na Câmara, com a votação de vários 

projetos do Executivo e dos Vereadores, como sempre ocorre nos últimos meses do 

ano. Porém, o trabalho de um vereador não é apenas redigir e votar leis. Esse e-mail 

é uma forma de compartilhar as principais atividades desenvolvidas pelo gabinete 

#SomosAMudança, bem como de prestar contas dos gastos mensais do gabinete, 

possibilitando a fiscalização das minhas atividades!  

Abraço, 

Felipe Camozzato 

  

 

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 

Só no mês de novembro, o gabinete #SomosAMudança economizou R$ 15.893,96 

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

representa quase 97% do total de R$ 16.441,74 disponível! 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

PREPARAÇÃO PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 

No ano que vem, a Câmara vai se debruçar sobre o Plano Diretor de Porto Alegre 

para iniciar a sua revisão, que por lei ocorre a cada dez anos. Sabendo disso, já 

iniciamos a nossa preparação para essa discussão, organizando um grupo de trabalho 

focado nessa matéria. No dia 13, fizemos um pequeno evento com profissionais da 

área da arquitetura e urbanismo, com um bate-papo com Anthony Ling, arquiteto, 

urbanista e editor do blog Caos Planejado e do Guia de Gestão Urbana. Nesse evento, 

o Anthony falou um pouco sobre o Plano Diretor de São Paulo e sobre o que 

podemos aprender com esse exemplo. Se você tem interesse nesse assunto e quer 

nos ajudar a construir uma Porto Alegre mais livre em matéria de urbanismo, entre em 

contato pelas nossas redes para participar dos próximos eventos do Urbanismo & 

Liberdade. 

 

 

 

DEPUTADOS E FILIADOS DO NOVO CONTRA A FARRA DA URV 

  

Os deputados estaduais eleitos pelo NOVO, Fabio Ostermann e Giuseppe Riesgo, 

ainda nem assumiram e já estão trabalhando contra a irresponsabilidade financeira no 

Estado e a favor dos gaúchos, que estão cansados de pagar pelos excessos da 

administração pública. Juntamente com quase 20 filiados do NOVO, eles propuseram 

uma ação popular buscando barrar a concessão de indenizações no âmbito do 

Tribunal de Contas do Estado, relativas a diferenças salariais da chamada URV, 

valores que, por efeitos cascata para outros poderes, poderia chegar a uma conta de 

mais de R$ 600.000.000,00. Os autores ainda aguardam decisão judicial sobre o 

pedido de suspensão dos pagamentos. É o NOVO fazendo na prática o que muitos só 

fazem no discurso! 

 



 

 

 

POA 2020 – O FUTURO DO EMPREENDEDORISMO EM PORTO ALEGRE 

  

No dia 27 de novembro, o plenário da Câmara recebeu o evento POA 2020 - o futuro do 

empreendedorismo em Porto Alegre - organizado pela Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo e Desburocratização (FREPED), da qual sou o Presidente. Foram dois 

painéis, que contaram com a participação de empreendedores da cidade e com 

representantes do poder público, dentre eles o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, 

discutindo o que tem dado certo e o que precisa melhorar no ambiente empreendedor da 

nossa cidade. Para fechar a noite, o destaque ficou com a palestra do CEO da StartSe, 

Pedro Englert, que falou sobre como as novas tecnologias disruptivas estão modificando a 

cultura do empreendedorismo mundo afora. 

 



O evento teve a presença de mais de duzentas pessoas e contou com o apoio de diversas 

instituições e associações do ecossistema empreendedor do nosso Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

