
Problemas com a mensagem? visualize no navegador. 

 
 

 
Olá [Nome], tudo bem? 
 
 
Dezembro foi um mês de trabalho intenso na Câmara Municipal de Porto Alegre. De 
sessões interrompidas por protestos em projetos polêmicos a dois projetos 
aprovados, foi definitivamente uma grande forma de finalizar o ano. Além de receber 
um resumo dos gastos de dezembro do Gabinete #SomosAMudança, você 
também vai conferir: 
  
  

1. Aprovação da Lei de Liberdade Econômica Municipal 
2. Fim da proibição de novas construções na Redenção 
3. Minha atuação como relator do orçamento de 2020 
4. Raio-X do Orçamento 
5. Lei de transparência do IPTU que finalmente entrou em vigor 

  
Tenho certeza que você vai gostar do que vai ver! 👇👇 

COMPROMISSO COM A QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 
  
Nesse último mês de dezembro, o gabinete economizou R$ 16.905,60 do seu 
dinheiro somente em Quota Básica Mensal, que abrange materiais de escritório, 
telefone, diárias, assinaturas de jornais, etc. Isso representa cerca de 99% DO 
TOTAL de R$ 17.107,68 disponíveis, que me tornou o vereador mais econômico de 
2019! 
 
Para ficar por dentro, confira abaixo a tabela que separei com todos os gastos de 
dezembro:  

 

VITÓRIA DO EMPREENDEDORISMO CONTRA A BUROCRACIA 

  

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


Juntamente com os vereadores Mendes Ribeiro e Ricardo Gomes, aprovamos a 
Lei de Liberdade Econômica Municipal. 
 
Essa é uma importante vitória para o ambiente de negócios da cidade ao garantir 
mais facilidade, agilidade e menos custos aos empreendedores, e liberdade 
para que o empreendedor trabalhe da maneira que melhor convêm ao seu modelo. 
 
A entrada em vigor dessa lei representará um ganho para todos empreendedores, 
em especial para os individuais, micro e pequenos. Liberdade Econômica não é 
coisa para rico, nem para multinacional. Liberdade Econômica é coisa para quem 
trabalha e quer ser LIVRE dos carimbos! 
  
😎😎 

 

 
 

REDENÇÃO PODERÁ TER SUA ESTRUTURA MODERNIZADA ✅  
  

Aprovamos projeto de minha autoria e do vereador Mendes Ribeiro que revoga uma 
legislação de 1960 que proibia QUALQUER nova construção no Parque 
Farroupilha (conhecido por todos como Redenção). Isso mesmo, desde 1960 
NENHUMA estrutura poderia ser adicionada ao parque, seja banheiros, vestiários 
ou fraldários, muito menos novos cafés e restaurantes. 
 
Se a nova orla teve construções e melhorou muito, sendo praticamente unânime a 
aprovação, por que não permitir que a Redenção siga o mesmo caminho? Com 
essa revogação, tornamos isso possível. 
 



Vale lembrar que o Parque Farroupilha é um espaço tombado como patrimônio 
cultural da cidade. Portanto, as construções deverão obedecer às criteriosas 
legislações que protegem esse tipo de bens. Só para exemplificar, construções 
como shoppings e edifícios não serão construídos no local. 
  
Vitória para TODOS os porto-alegrenses, que agora poderão aproveitar a Redenção 
com mais segurança e maior conforto! 
  

  

RELATORIA DO ORÇAMENTO DE 2020 DE PORTO ALEGRE 
  
Fui escolhido pela CEFOR (Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do 
Mercosul), comissão da Câmara Municipal a qual fiz parte em 2019, como relator do 
orçamento de 2020 da cidade. Esse projeto de lei deve ser enviado todo ano pela 
Prefeitura e prevê todas fontes de receitas e suas destinações para o ano seguinte.  
 
Além disso, para o próximo ano, o orçamento da cidade contará com uma 
novidade: as emendas impositivas. Por meio delas os 36 vereadores terão direito 
ao direcionamento de valor correspondente a 0,65% da receita corrente líquida no 
orçamento, o que representa cerca de R$ 1.266.000,00 por parlamentar, sendo 
metade necessariamente destinada à saúde. 
 
Tudo isso faz desse trabalho uma tarefa de bastante fôlego. Além do projeto, 
analisamos mais de 900 alterações propostas por vereadores. O relatório final, que 
teve mais de 350 páginas, foi aprovado pelos vereadores sem nenhum voto 
contrário, demonstrando a seriedade com que nosso trabalho foi recebido. 
  

  

� DICA DE LEITURA: 
 

👉👉 "A Revolta de Atlas" - Ayn Rand 👈👈 
Best-seller há mais de 50 anos, A Revolta de Atlas é considerado, segundo a 

Biblioteca do Congresso americano, o livro mais influente nos Estados Unidos logo 
após a Bíblia. O que pode acontecer quando indivíduos inovadores e criativos são 
explorados e desvalorizados por parasitas que usam da burocracia para impedir a 

evolução desses indivíduos e sociedade? Clique, garanta o seu e descubra!  
 
 

  
FAÇA DOWNLOAD DO RAIO-X DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 💪💪 

  
Você acha que a Prefeitura usa bem os seus impostos? Ou, reformulando a 
pergunta, você sabe como a Prefeitura usará os seus impostos em 2020? A 
chamada Lei Orçamentária Anual, da qual falei anteriormente, é uma das leis mais 
importante do ano votada na Câmara Municipal. No entanto, ela é pouco 
publicizada junto ao cidadão. 
 
Dar visibilidade às prioridades definidas pela prefeitura e pelos vereadores através 
do orçamento é fundamental. Por isso achei que esse meu trabalho como relator 
do orçamento merecia ser compartilhado com os cidadãos, que são quem 

https://www.amazon.com.br/gp/product/8580417589/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=camozzato-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=8580417589&linkId=099709b9188566883a343069d589e9a9


efetivamente mantém a máquina pública. 
 
Criamos, então, um estudo com o retrato do orçamento para 2020. Nele, podem ser 
consultadas as destinações por áreas e finalidades dadas ao orçamento tanto pela 
prefeitura, como pelos vereadores. Além disso, disponibilizei uma planilha 
onde todas emendas por cada vereador apresentadas ao projeto podem ser 
baixadas. 

CLIQUE PARA BAIXAR  
 

 
 

  
EM ÉPOCA DE IPTU MAIS SALGADO, UMA NOTÍCIA A SER COMEMORADA  

  
Você lembra que em fevereiro de 2019 aprovamos uma lei de minha autoria para 
dar maior transparência ao IPTU da cidade? Trata-se de uma espécie de “Portal da 
Transparência do IPTU” que obriga a Prefeitura a informar de maneira clara 
como funciona o cálculo do IPTU. 
  
Conforme o projeto, agora lei, as variáveis e os valores que compõem o cálculo total 
do tributo cobrado de cada contribuinte deverão ser apresentadas ao cidadão 
juntamente com a guia de cobrança. Além disso, os valores arrecadados e taxa de 
inadimplência com IPTU por bairro também devem ser divulgados. 
  

http://bit.ly/raioxorcamento


É possível consultar passo-a-passo como é computado o imposto através do 
site https://prefeitura.poa.br/iptu_calculo. Ainda, nos próprios boletos é possível 
verificar as informações por bairros. 
  
Lutei até o fim contra o aumento do IPTU, mas fui derrotado. Agora é o mínimo 
exigir o direito que o cidadão tem de saber, de forma clara e com fácil acesso, 
como é calculado esse tributo que ele é obrigado a pagar. O poder público se 
sustenta a partir do trabalho privado, então, é sua obrigação manter total 
transparência nessa relação. 
  

  

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! 

 

https://prefeitura.poa.br/iptu_calculo
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
https://lpa.nitro.news/-jTYz/boletim-do-empreendedor/
https://s.surveytown.com/survey/?c=201426&id=2


     

 

 

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

 
Denunciar abuso 

 

https://novo.nitronews.com.br/a/d/0/0/0/1
https://novo.nitronews.com.br/a/da/0/0/0/1
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

