
Prestação de Contas do Gabinete #SomosAMudança - Vereador Felipe Camozzato

Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá, tudo bem?
No último mês de julho a Câmara esteve um pouco mais parada em
razão do recesso parlamentar. No entanto, eu continuei trabalhando por
uma Porto Alegre mais livre e menos burocrática. Assim, 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 julho: 
 
- Efeito NOVO na economia da Câmara Municipal
- Resultados da Comissão Especial de Revisão Legislativa
- Raio-X de Porto Alegre
- Mais revogações
 
Espero que esteja gostando do mandato! 
Abraço,
 
Felipe Camozzato

COMPROMISSO COM A COTA BÁSICA MENSAL (QBM)
 
Nesse último mês de junho, o gabinete economizou R$ 16.975,99 do
seu dinheiro somente em QBM (material de escritório, telefone,
diárias, etc.). Isso representa MAIS DE 99% DO TOTAL de R$
17.107,68 disponíveis!
Logo abaixo estão os gastos do mês de julho, para conferência:
 

 
“EFEITO NOVO” NA ECONOMIA DA CÂMARA MUNICIPAL

 
Desde o início do mandato, tenho sido o vereador mais econômico da
Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em 2018, propus corte de
50% na verba de gabinete dos vereadores. À época, houve resistência
da maior parte e a proposição foi negada, porém a discussão e a
pressão decorrentes foram suficientes para impactar nos gastos e
até mesmo alimentar uma saudável competição pela economia nos
mandatos na Câmara.

Isso é o que eu chamo de “efeito NOVO”: o legislativo como um todo
está tomando maior consciência de que é possível fazer mais com
menos gasto de dinheiro do pagador de impostos. Dá uma olhada
na diferença de gastos dos últimos dois anos em comparação aos anos
anteriores!

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1


 

 
RESULTADOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO

LEGISLATIVA!
 

No início de julho, foi aprovado na Câmara Municipal o relatório final
da Comissão Especial de Revisão Legislativa, a qual presidi nos
últimos 3 meses com o objetivo de fazer um pente fino nas leis da
cidade. O resultado do trabalho foi muito produtivo. A comissão
encaminhou a revogação de mais de 40 leis (enviando 4 projetos de
revogações em bloco), além de propor a consolidação de mais de
700 leis sobre declaração de utilidade pública de entidades em
uma só. Também aprovamos o encaminhamento de constituição de um
grupo de trabalho permanente aqui na Câmara, para revisão e
atualização legislativa.
 
Aproveito para agradecer os colegas que participaram da comissão –
Mendes Ribeiro, Rafão Oliveira, Moisés Barboza, Ricardo Gomes,
Hamilton Sossmeier, João Bosco Vaz, José Freitas, Nelcir Tessaro,
Luciano Marcantônio e Wambert Di Lorenzo – e as nossas assessorias
que toparam o trabalho exaustivo de avaliar mais de 12 mil leis
municipais em apenas 90 dias!

 PORTO ALEGRE COMO VOCÊ NUNCA VIU ANTES! 
 

Com frequência são divulgados dados soltos de Porto Alegre sobre
questões demográficas, econômicas ou sociais, dando uma visão
limitada da capital gaúcha. De modo a permitir um panorama mais
nítido da cidade, meu gabinete elaborou um estudo completo com
dados sobre diversas áreas (demografia, economia, serviços público,
segurança, saúde, educação e saneamento), disponibilizando esse
material para toda a população. Conhecer a nossa cidade é
importantíssimo para que todos nós possamos entender mais dos
problemas e desafios de nossa Porto Alegre.



 
O material, produzido pela minha equipe técnica, apresenta as
informações em linguagem simples, de modo a facilitar a compreensão
a qualquer cidadão! Baixe o Raio X de Porto Alegre pelo link abaixo e
veja Porto Alegre sob uma nova perspectiva! 

 
http://bit.ly/raioxPOA

 
 MAIS UMA REVOGAÇÃO APROVADA! 

 
Prosseguindo no trabalho de faxina da legislação de Porto Alegre, foi
aprovada em julho mais uma revogação. Dessa vez, minha proposta,
acolhida por unanimidade, era a revogação da Lei Complementar nº
294, de 28 de maio de 1993, que obrigava os estabelecimentos do
comercio varejista de Porto Alegre a afixar, nas suas fachadas, o preço
discriminado de todos os produtos da cesta básica. Uma burocracia a
menos para os empreendedores de Porto Alegre (que de tão absurda
não era nem mesmo cumprida!). Ganha a cidade! 

 
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. 

 

http://bit.ly/raioxPOA
http://bit.ly/raioxPOA
http://bit.ly/raioxPOA
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


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

https://s.surveytown.com/survey/?c=201426&id=2
https://www.facebook.com/felipecamozzato
https://twitter.com/felipecamozzato
https://www.youtube.com/felipecamozzato
https://instagram.com/felipecamozzato
https://novo.nitronews.com.br/mensagens/visualizar/www.felipecamozzato.com.br
https://novo.nitronews.com.br/a/d/0/0/0/1
https://novo.nitronews.com.br/a/da/0/0/0/1

