Prestação de Contas do Gabinete #SomosAMudança - Vereador Felipe Camozzato
Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá, tudo bem?
Chegou um momento de que gosto muito: dividir contigo as ações
parlamentares e as atividades da minha legislatura durante o mês.
Como sempre, compartilho aqui o que aconteceu de mais importante,
assim como esclareço os gastos mensais do gabinete
#SomosAMudança. Lembre-se: este mandato também é seu!
Ah, e não esquece de responder a pesquisa de satisfação no final, ok?
Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO COM A COTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Nesse último mês de maio, o gabinete economizou R$ 16.485,42 do
seu dinheiro somente em QBM (material de escritório, telefone,
diárias, etc.). Isso representa quase 97% do total de R$ 17.107,68
disponíveis!
Logo abaixo estão os gastos do mês de maio, para conferência:

CÂMARA APROVA NOVA LEI DO INVENTÁRIO
Foi aprovada, em maio, a nova Lei do Inventário, que melhora a
situação dos proprietários dos mais de 5 mil imóveis catalogados como
patrimônio histórico pela Prefeitura em Porto Alegre. Ainda que não
resolva por completo essa grave invasão no direito de propriedade
dos indivíduos, a lei aprovada representa um avanço, dada urgência da
definição de um marco legal que estipulasse critérios objetivos, com
contrapartidas aos proprietários.
Nesse projeto, tive aprovada uma emenda que permite que imóveis
listados como de compatibilização, com base na legislação anterior,
possam solicitar uma reavaliação da sua condição e, possivelmente,
sair da lista do inventário.
Como disse no início, apesar de não ser o ideal, conseguimos
importantes avanços com essa nova lei, pois serão reduzidas

burocracias, estabelecidos prazos ao executivo e possibilita a reanálise
dos atuais imóveis para retirar todos os imóveis que não possuem
critérios adequados de acordo com a nova legislação.

MAIS LIBERDADE ECONÔMICA EM PORTO ALEGRE
Em coautoria com os vereadores Ricardo Gomes (PP) e Mendes
Ribeiro (MDB), protocolamos projeto de lei que replica em nível
municipal a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica (MP
881), do governo federal. A medida pretende reduzir burocracias a
quem pretende empreender, facilitando a vida para quem busca gerar
valor à sociedade. Representa mais liberdade para Porto Alegre.
CAPITAL DA PAPELADA
Porto Alegre tem quase 13.000 leis e mais de 20.000 decretos, o que
torna humanamente impossível aplicar e cumprir tudo isso. Após a
verificação de entraves e dificuldades da legislação municipal,
juntamente com os vereadores da Frente Parlamentar de
Empreendedorismo e Desburocratização e da Frente do "Revogaço",
lançamos a Comissão Especial de Revisão Legislativa, composta por
10 vereadores. Estamos fazendo uma “operação pente fino” nas leis
obsoletas, redundantes e que atrapalham a vida do cidadão em Porto
Alegre, para que possam ser consolidadas, atualizadas e/ou
revogadas.

NA ESTRADA PELO NOVO
Nos últimos dois meses, percorri mais de 12.400 km pelo Brasil
divulgando os ideais do NOVO e apresentando os resultados do meu
mandato. As viagens, custeadas sem uso de dinheiro público serviram
para auxiliar os voluntários do partido de todos os cantos do país, que
têm trabalhado incansavelmente para bater a meta de 150 filiados por
cidade, condição necessária para que se tenha candidatos nas
eleições de 2020. No Rio Grande do Sul, 10 cidades já estão aptas a
continuar no processo.
Quer ajudar na expansão do NOVO? Acesse o site e saiba como
ajudar!
SEXTOU COM CAMOZZA
Você sabia que, toda sexta-feira, transmitimos AO VIVO o Sextou com
Camozza pelo Youtube? Um programa que mistura política, opinião e
muito bom humor! Conversamos sobre os principais fatos da semana
de forma descontraída. Já estiveram conosco os deputados estaduais
do NOVO, Giuseppe Riesgo e Fábio Ostermann, os economistas
Gabriel Torres e Paulo Fuchs, além de outras figuras de destaque.
Inscreva-se no meu canal do Youtube para não perder nenhum
programa! Tem sugestão de convidado? Manda pra gente!

NOS AJUDE A CRESCER AINDA MAIS!
Receba as novidades do mandato por Whatsapp clicando aqui ou
enviando mensagem para (51) 99159-6719.
É empreendedor? Quer receber um compilado dos projetos que estão
tramitando na Câmara e que podem afetar seu negócio? Clique aqui e
receba o Boletim do Empreendedor.
QUERO SABER A SUA OPINIÃO
Para avaliar como está indo meu mandato, especialmente neste último
mês, gostaria de que você respondesse à pesquisa abaixo:

A sua opinião é fundamental para que eu possa representá-lo cada
vez melhor. Se desejar, após avaliar clicando em um dos números
de "1" a "10", responda a este e-mail com suas críticas, elogios,
sugestões e, claro, possíveis dúvidas. Minha equipe e eu ficaremos
felizes em saber a sua opinião!
MUITO OBRIGADO!

Caso você deseje remover seu cadastro de nossa lista, cancele o recebimento.
Denunciar abuso

