Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá,
Tudo bem?
Novembro passou tão rápido como chegou, e falta pouco para acabar um ano
repleto de conquistas e acontecimentos, tanto no meu mandato como na política
nacional. Sigo fazendo meu trabalho para uma cidade menos burocrática,
respeitando o seu dinheiro. Além de um resumo dos gastos do mês do gabinete
#SomosAMudança, você poderá conferir os principais acontecimentos do mês:
1.
2.
3.
4.
5.

Como o empreendedorismo mudou a vida de uma escola da cidade
Por que poderemos ter imóveis mais baratos em Porto Alegre
Pode parecer mentira, mas não é: novo empréstimo para a CARRIS
Prisão após 2ª instância já!
Mudança 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$ 16.941,54 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
novembro:
JOVENS COM VOCAÇÃO EMPREENDEDORA SÃO SURPREENDIDOS
Meses atrás fui convidado pelas professoras Angélica e Rosella para prestigiar a
feira de empreendedorismo do ensino Técnico de Administração da Escola
Municipal Liberato Salzano. Lá, além de ver os talentos dos alunos, descobri que
haviam muitos fãs do Pedro Englert, da StartSe.
Como o Pedro é meu amigo, aproveitei a oportunidade e o coloquei em contato
com alunos e professores. E a partir daí que veio a surpresa. Pedro propôs o

seguinte desafio: as professoras deveriam escolher 4 alunos destaques da turma
para irem, com tudo pago, para a Silicon Valley Conference em São Paulo!
Sem contar nada para os alunos, dia 21/11 fui novamente até a escola dar a notícia.
O resultado? Clique aqui e confira!

MENOS BUROCRACIA PARA CONSTRUIR NA CIDADE ✅
No dia 01 de novembro o prefeito assinou decreto que retira a obrigatoriedade
de vagas de estacionamento em novos empreendimentos, alinhando a cidade
com tendências das principais cidades do mundo.
Com essa mudança, as construtoras estarão livres para criar empreendimentos
residenciais e comerciais sem vagas de garagem, atendendo o novo
comportamento de consumidores que, por conta das novas opções de mobilidade
urbana, optam por não ter carro próprio.
São vários os benefícios. Por exemplo, há uma tendência de ofertas de
moradias mais baratas e de um melhor aproveitamento de lotes menores. No
fim das contas, ganham os moradores da cidade com a possibilidade de acesso a
um maior leque de moradias. E ganham também os empreendedores que têm agora
maior liberdade criativa para seus projetos.
Vale lembrar que esse decreto apenas retira a OBRIGATORIEDADE do
estacionamento para que o mercado consiga atender um novo perfil de
consumidores. Empreendimentos com garagem continuarão sendo produzidos!

MAIS R$ 40 MILHÕES DOS PAGADORES DE IMPOSTOS PARA A
CARRIS

Em novembro foi aprovado projeto para renovação de parte da frota de ônibus da
CARRIS. O projeto da prefeitura mais parecia uma roleta russa: votar SIM
empurraria nova dívida aos Porto-Alegrenses. Votar NÃO também não
resolveria de todo – pois esses ônibus devem sair de circulação por causa da sua
idade –, mas serviria para alertar que a Carris e o sistema de transporte público
precisam ser resolvidos de uma vez!
A equipe atual da Carris tem feito um bom trabalho, mas não faz sentido manter o
risco de uso político de uma estatal, ou de depender sempre de bons profissionais
para que as empresas públicas não deem prejuízos.
Além disso, enquanto não alterarmos as regras que tornam impossível qualquer
empresa de transporte público, estatal ou privada, entregar um serviço minimamente

adequado, autorizar endividamentos para a nossa estatal será só jogar sujeira
para baixo do tapete e adiar sua necessária desestatização.
Fui um dos poucos vereadores que se manifestou contrariamente a essa decisão
que é uma afronta aos pagadores de impostos da cidade.
� DICA DE LEITURA:
"A lei" - Claude Frédéric Bastiat
Escrito há mais de 160 anos, "A lei" é um diagnóstico sobre como as leis, que
deveriam servir para proteger o indivíduo, a liberdade e a propriedade privada, são
distorcidas pelo protecionismo, intervencionismo e socialismo. Tendo como base a
França pós-revolução, essa obra literária se mantém atual.

SEGUIMOS VIGILANTES CONTRA A IMPUNIDADE

Fui às ruas para expressar meu repúdio ao fim da prisão após condenação em 2ª
instância. Decisão essa que devolveu às ruas figuras conhecidas da Lava Jato e o
ex-presidente que tanto nos envergonha.
Agora é hora de pressionar o Congresso pela PEC que permite a prisão em 2ª
instância. A bancada federal do Novo está fazendo sua parte para pôr fim a este
absurdo.
A prisão em segunda instância precisa estar garantida na Constituição para que não
haja mais dúvidas futuras sobre este tema. Por isso, é importante que todos nós,
indignados com essa situação, mantenhamos vigilância e pressionemos os
deputados para que a impunidade não prevaleça no país.

SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE �
Quando o time é bom, as mudanças acabam sendo inevitáveis. A partir de
dezembro o Rafael Abreu deixa o cargo de chefe de gabinete para seguir outros
projetos pessoais, retornando à sua carreira profissional como advogado. Ele era o
último remanescente da equipe que iniciou o mandato comigo em 2017, e com essa
substituição completamos um ciclo aqui no gabinete #SomosAMudança!
Assume no seu lugar Clauber Scherer, doutor em economia que ocupava o cargo
de assessor técnico do gabinete, e é hoje o membro que está há mais tempo
conosco.
Desejamos toda sorte ao Rafael, partícipe ativo de tudo construído e conquistado
por nós do gabinete #SomosAMudança!

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, Isabela Verardi Thunm.
Nos vemos mês que vem!

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

