Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá

[Nome],

tudo

bem?

Aqui no gabinete #SomosAMudança sigo fazendo meu trabalho para uma cidade
menos burocrática, respeitando o dinheiro do pagador de impostos. Além de
um resumo dos gastos do mês do gabinete, você poderá conferir os principais
acontecimentos de outubro:
1. Abrimos a caixa-preta do funcionalismo municipal (e você precisa ver o que
encontramos)
2. Nossos planos para incentivar a segurança e a educação de POA
3. Vitória do direito de propriedade na cidade
4. Nossa versão da Lei de Liberdade Econômica
5. Novidade na equipe
Tenho certeza que você vai gostar do que vai ver! 👇
COMPROMISSO COM A QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Nesse último mês de outubro, o gabinete economizou R$ 16.950,00 do seu
dinheiro somente em 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!
Para ficar por dentro, confira abaixo a tabela que separei com todos os gastos de
setembro:

HORA DE VER O CONTEÚDO DA CAIXA-PRETA DO FUNCIONALISMO
MUNICIPAL

Depois do sucesso do primeiro Raio X de Porto Alegre, com mais de 1200 acessos,
decidimos abrir a caixa-preta do funcionalismo municipal. Para construir um debate
mais produtivo sobre o estado da máquina pública municipal e as reais
diferenças entre o setor público e o privado, criamos um estudo completo,
destrinchando as estruturas da Prefeitura e da Câmara Municipal, o custo da
máquina pública, a remuneração dos servidores e a previdência municipal. 👇
Descobrimos, por exemplo, que Porto Alegre tem 1 servidor público (na
administração direta) para cada 110 porto-alegrenses, e que em determinadas
profissões a diferença de rendimentos entre o setor público e o privado pode
ultrapassar
200%!

Quer saber mais? Clique aqui para baixar o estudo agora e ver o funcionalismo
público municipal sob uma nova perspectiva. 😮

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À SEGURANÇA E À EDUCAÇÃO
Inspirado pelas iniciativas capitaneadas pelo Instituto Cultural Floresta (ICF) no
âmbito estadual, apresentei, junto com os vereadores Mendes Ribeiro e Ricardo
Gomes, um projeto de indicação ao Prefeito para que crie um Programa de
Aparelhamento da Guarda Municipal e das Escolas do Município, viabilizando a
captação de recursos na iniciativa privada para as duas áreas.
Além de possibilitar às pessoas físicas e jurídicas que pagam ISSQN e IPTU que
utilizem parte desse valor no aparelhamento da guarda municipal e das escolas
municipais com os tributos devidos, o Município também poderia utilizar essa
ferramenta, abatendo parte da arrecadação de ISSQN e IPTU, destinando esses
valores
para
a
segurança
e
para
a
educação.
O projeto foi aprovado aqui na Câmara e já foi enviado ao Prefeito para que
tome a iniciativa da criação do programa, já que somente o Executivo pode
propor leis desse tipo. ✅

VITÓRIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM POA
Você já deve ter ouvido falar no caso do chamado "inventário do Petrópolis", uma
listagem feita pelo governo que bloqueou alterações construtivas em uma série de
imóveis do Bairro de Petrópolis em razão de um suposto valor históricocultural, afetando inúmeros proprietários que tiveram seus direitos violados.

Depois de muitas idas e vindas, entre elas a própria revogação da lei que havia
permitido essa listagem, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo a
manutenção indiscriminada do bloqueio – acolhida pelo judiciário em primeira
instância. Atuei no parlamento contra o bloqueio, propondo junto com outros

colegas a revogação da lei anterior que previa o inventário e mais tarde melhorando
o projeto de lei novo enviado pelo governo, aprovado em maio.
Nesse mês, com a ajuda do NOVO que atuou como amicus curiae nesse
processo, o Tribunal reformou a decisão, prevendo que a Prefeitura deverá
revisar todos os bloqueios em até 180 dias, com base nos parâmetros fornecidos
pela
nova
lei!
Clique aqui para conferir os detalhes dessa vitória!

🧠 PENSAMENTO DO MÊS:
👉 "Os fatos são coisas teimosas; e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas
inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o estado de
fatos e evidências" - John Adams 👈
LEI MUNICIPAL DE LIBERDADE ECONÔMICA: O NOSSO CÓDIGO DE
DEFESA DO CIDADÃO
Em outubro, depois da sanção da Lei de Liberdade Econômica (LEI n° 13.874/19)
pelo Presidente Bolsonaro, alteramos, aqui na Câmara, o projeto de lei municipal de
liberdade econômica que havia apresentado juntamente com os vereadores Mendes
Ribeiro e Ricardo Gomes. Como nosso projeto foi espelhado na MP que teve várias
alterações, tomamos a decisão de também atualizar o conteúdo do nosso projeto.
Apresentamos esse mês, então, um substitutivo do projeto, que contempla uma
série de propostas de liberalização das relações entre o município e o cidadão
empreendedor. É um verdadeiro Código de Defesa do Cidadão de Porto Alegre.
Dentre as alterações, incluímos garantias de emissão de licenças provisórias,
isenções de autorização ou permissão em casos de baixo risco, limites ao
abuso na fixação de compensações ambientais, entre outras. Ganham aqueles
que empreendem e produzem riqueza na nossa cidade! 👏

SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE 🔄
Com a saída da nossa assessora de comunicação Lígia Oliveira em agosto, ficamos
com uma posição vaga na equipe, agora preenchida pela Isabela Thunm mediante
processo
seletivo.

A Isa é formada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda
pela UniRitter e pós-graduanda em Branding: Gestão e Criação de Marcas. Com
experiência em criação de conteúdo e planejamento de estratégias, vê no
empreendedorismo uma forma de empoderamento e é fundadora de uma marca de
cosméticos.

Seja bem-vinda à equipe do gabinete #SomosAMudança, Isa!

EU QUERO TRANSFORMAR POA
Receba as novidades do mandato por Whatsapp clicando no botão acima ☝️ ou
enviando mensagem para (51) 99159-6719.
SOU EMPREENDEDOR
Quer receber periodicamente um compilado dos projetos de lei que estão tramitando
na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre que podem afetar seu
negócio? Clique aqui para receber o Boletim do Empreendedor e cobrar os
vereadores proponentes.

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!

Obrigado por acompanhar as novidades de outubro, [Nome]. Nos vemos mês
que vem!

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

