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

Olá, tudo bem?
Mantendo o compromisso de dar absoluta transparência para meu
mandato, envio um relatório do que aconteceu no último mês aqui na
Câmara, para que você fique por dentro das novidades. Com o retorno
do recesso de julho, o mês de agosto foi de bastante trabalho do
gabinete #SomosAMudança em prol de uma Porto Alegre mais livre e
menos burocrática:
- Economia do mês
- Estudo de Impacto Legislativo
- Formação de Políticos Liberais em Porto Alegre
- Quer ser um vereador pelo NOVO?
- Mais revogações
Espero que esteja gostando do mandato!
Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO COM A QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Nesse último mês de agosto, o gabinete economizou R$ 16.984,54 do
seu dinheiro somente em QBM (quota básica mensal, que abrange
materiais de escritório, telefone, diárias, assinaturas de jornais, etc.).
Isso representa MAIS DE 99% DO TOTAL de R$ 17.107,68
disponíveis!
Logo abaixo estão os gastos do mês de agosto, para conferência:

INTENÇÕES X RESULTADOS: ESTUDO DE IMPACTO LEGISLATIVO
As intenções dos legisladores quando da proposição de uma lei nem
sempre se materializam nos resultados práticos verificados depois que
a lei é implementada. Por isso, iniciei uma série de estudos para avaliar
o EFEITO PRÁTICO das leis aprovadas aqui na Câmara Municipal de
Porto Alegre.
Nesse mês publicamos o primeiro estudo, que analisou duas leis
aprovadas em 2017:
- Lei que tornou mais duras as multas para pichações na cidade.

- Lei que permitiu à Secretaria da Fazenda o protesto de dívidas em
cobrança judicial.
Quer saber o resultado? Baixe o estudo aqui!

CURSO DE FORMAÇÃO DE POLÍTICOS LIBERAIS!
No último fim de semana de agosto tive o prazer de ministrar, ao lado
de grandes amigos de caminhada política, o primeiro Curso de
Formação de Políticos Liberais do Rio Grande do Sul. Foram dois
dias de imersão na prática política para os mais de 80 participantes do
curso com vagas esgotadas. Os participantes tiveram aulas comigo,
com o Deputado Estadual Bruno Souza, com o meu chefe de gabinete,
Prof. Rafael Abreu, e com o economista e Coordenador da Bancada do
Novo na Assembleia, Frederico Cosentino. O curso também contou
com participações por vídeo do Deputado Federal Marcel van Hattem e
do criador do Ideias Radicais, Raphael Lima.
Esse foi só o primeiro módulo, mas logo logo lançaremos uma
versão online do curso, já com um segundo módulo que vai totalizar
mais de 40 horas de aula. Se quiser saber mais, fica ligado nas minhas
redes que divulgarei em breve mais informações!
NOVO ABRE PROCESSO SELETIVO PARA VEREADOR EM
PORTO ALEGRE!
O NOVO abriu processo seletivo para candidatos a vereador em 17
cidades, entre elas Porto Alegre. Você, que me acompanha, sabe como
um liberal na política pode fazer a diferença. Imagina se tivéssemos

uma bancada inteira aqui na Câmara Municipal, a partir de 2021?
Se você acredita que pode assumir este protagonismo, se inscreva no
nosso processo seletivo. Se você tem um amigo, familiar, vizinho ou
pessoa que admira e que seria ideal para o cargo em seu município,
converse com ela. O NOVO conta com você!
O processo seletivo já está aberto e a inscrição é direta por aqui!

CPI PARA INVESTIGAR MARCHEZAN
Agosto foi um mês em que discussões sobre possíveis atos ilícitos do
Prefeito Marchezan vieram à tona. Primeiro, um pedido de
impeachment com acusações bastante fortes foi protocolado na casa e,
mesmo com meu voto pela admissibilidade do processo, arquivado
pelos meus colegas. Como desdobramento desse primeiro processo,
vários vereadores assinaram um requerimento de constituição de
CPI para investigar especialmente a acusação de conflito de
interesse entre um servidor municipal e uma empresa contratada para
fornecer softwares para a mobilidade urbana.
Entendo que jamais devemos fechar os olhos para qualquer possível
irregularidade, então fui um dos subscritores do pedido de CPI.
Investigar nunca é demais, então pretendo participar da CPI para não
deixar que ela acabe em pizza e funcione, ao menos dessa vez, como
um instrumento de fiscalização e investigação sério e isento.
MAIS REVOGAÇÕES À VISTA!

Seguindo firme na proposta de enxugar esse emaranhado de leis que
atrapalham o desenvolvimento da cidade, protocolei mais um projeto
de revogação no último mês. Minha proposta é revogar uma lei que
proíbe toda e qualquer nova construção dentro do Parque da
Redenção, em Porto Alegre. A revogação permitirá que sejam
entregues novos equipamentos públicos e melhorias para o cidadão
que utiliza o espaço, como vestiários, bares, restaurantes e opções de
lazer. Obviamente, qualquer nova construção seguirá tendo que
obter a aprovação da Prefeitura, mas não há sentido em termos uma
lei que contenha essa proibição indiscriminada!
Torcemos para que o projeto seja aprovado, pois o fim da proibição
abre a possibilidade para a melhoria de um dos espaços mais
queridos da cidade e que hoje se encontra em péssimo estado,
devido exatamente às limitações impostas por leis como essa!
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

