
Olá, tudo bem?
Passado mais um mês, envio novamente a minha prestação de contas,
para que você possa saber um pouco mais do trabalho do
gabinete #SomosAMudança e ficar por dentro do que eu fiz com o seu
dinheiro no mês de junho. Esse mês tivemos bastante trabalho na parte
legislativa aqui na Câmara, então tenho alguns assuntos legais para
tratar:

- Economia do Mandato chega a 1 milhão! 
- Mais quatro revogações aprovadas!
- Liberdade nos APPs de transporte!
- Eleições 2020... e uma novidade!

Espero que esteja gostando do mandato!

Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO COM A COTA BÁSICA MENSAL (QBM)
 

 
BATEMOS 1 MILHÃO DE REAIS DE ECONOMIA!

 
Batemos a marca de R$ 1 milhão economizados aqui no gabinete
#SomosAmudança desde o início do mandato. Já conseguimos
uma média de 97% de economia em verba de gabinete e de 45% de
economia total (incluindo aí os cargos não nomeados). Isso tudo
sem abrir mão de uma equipe extremamente qualificada, ainda que
enxuta, e resultados robustos no mandato.

Quer acessar o relatório detalhado da nossa economia? Acessa o
link http://bit.ly/EconomiadoMandato 
 

http://bit.ly/EconomiadoMandato


 
MAIS QUATRO REVOGAÇÕES APROVADAS!

 
Em junho tivemos mais quatro pequenas vitórias aqui na Câmara
Municipal: aprovamos em bloco 4 projetos de revogação de leis
inconstitucionais, desnecessárias ou inócuas. A iniciativa foi da
FREPED (Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da
Desburocratização), da qual sou presidente:

- Lei nº 9.416, de 31 de março de 2004, que veda a comercialização de
jornais e revistas em farmácias e drogarias de Porto Alegre. 
- Lei nº 7.644, de 19 de julho de 1995, que torna obrigatória a
divulgação de telefones essenciais de utilidade pública em painéis e
equipamentos publicitários de locação. 
- Lei nº 7.675, de 13 de outubro de 1995, que trata da afixação pública
dos preços das embalagens distribuídas gratuitamente pelos
estabelecimentos comerciais. 
- Lei nº 7.236, de 20 de janeiro de 1993, que estipula obrigação a
estabelecimentos que vendem gás de pesar o botijão entregue pelo
cliente e descontar, no preço do novo, o gás remanescente no botijão
usado.
 
Pouco a pouco, vamos fazendo uma limpa na legislação da cidade,
retirando entraves burocráticos e regulações inúteis ou
inconstitucionais!
 



 
 VITÓRIA DA LIBERDADE NOS APPS DE TRANSPORTE! 

 
Pouco mais de um ano depois de aprovadas as alterações à lei dos
aplicativos de transporte em POA, que teve como ÚNICO voto contrário
o meu, sob a alegação de inconstitucionalidade de várias emendas do
projeto, a Justiça do RS confirmou a minha posição solitária na ocasião,
julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade movida
pelo NOVO contra a Lei 12.162/16 e alterações posteriores, que
regulou o tema em Porto Alegre.
 
Em nome do NOVO, não posso deixar de agradecer ao advogado
Éderson Porto, que atuou na causa e conseguiu obter essa
importantíssima vitória. Com esse julgamento, Porto Alegre passa a ter
a regulação menos burocrática entre as capitais do país, em
matéria de transporte por aplicativos, possibilitando menores preços
e ampla concorrência. Ganha o consumidor e usuário da modalidade,
os motoristas, os apps e toda a cidade!

 
ELEIÇÕES 2020!

 
Como não poderia deixar de ser, o NOVO já está pensando em 2020.
Algumas cidades do Rio Grande do Sul estão participando de um
processo de habilitação para serem aptas a ter candidatos concorrendo
nas próximas eleições municipais. Nos últimos meses, percorri
milhares de quilômetros ajudando muitas dessas cidades a divulgar o
NOVO e conseguir filiações, já que dependemos delas para existir
(NOVO segue seu compromisso de não usar nem um centavo de
dinheiro público). O resultado foi ótimo: na primeira fase, 12 cidades
conseguiram bater a meta de 150 filiações ativas e seguem na



briga. Parabéns a todos os filiados que se engajaram na tarefa de
trazer mais gente engajada com o futuro do Brasil para o NOVO. Já
somos mais de 2500 filiados no RS. 
 
Além disso, trago em primeira mão uma novidade: junto com meu chefe
de gabinete, Rafael Abreu, e com o coordenador da bancada do Novo
na Assembleia, Fred Cosentino, estou montando um curso de
formação de políticos liberais, voltado para as eleições municipais
de 2020. Se você tem interesse em representar as ideias liberais e
participar das eleições de 2020, responde esse e-mail com seu
nome, cidade e whatsapp/telefone, que logo logo teremos novidades
sobre o curso!

 
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:
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551991596719&text=Ol%C3%A1,%20Camozzato!%20Quero%20receber%20conte%C3%BAdos%20do%20teu%20mandato.%20O%20que%20preciso%20fazer?
http://www.bit.ly/BoletimdoEmpreendedor


 
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
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