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VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO) – Comunicação de 

Líder: Obrigado, Presidente Mônica. Saudar os colegas vereadores, 

público que nos assiste pela TVCâmara e aqui nas galerias. Gostaria 

de fazer um breve relato sobre o fechamento da nossa Comissão 

Especial de Revisão Legislativa, que ocorreu ontem, no final da tarde. 

Deixar o registro que foram mais de 12 mil leis do Município de Porto 

Alegre analisadas durante esses 90 dias de Comissão Especial, onde 

os vereadores integrantes da Comissão – não só eu, mas os 

vereadores Mendes Ribeiro, que foi o nosso relator; o Comissário Rafão Oliveira, que 

ficou vice-presidente até ser substituído pelo Luciano Marcantônio; o Moisés Barboza; o 

Hamilton Sossmeier; o José Freitas; o Adeli Sell, que depois se retirou da Comissão; 

Ricardo Gomes; João Bosco Vaz; Professor Wambert – entregaram ontem o trabalho, 

com o relatório, encaminhando alteração em mais de 800 leis do Município de Porto 

Alegre. Entre consolidação, atualização e revogação de leis, dentre elas legislações 

inócuas, desnecessários no Município de Porto Alegre, que nós encaminhamos pela sua 

alteração, pela sua revogação. É um trabalho ao qual cabe deixar um registro de 

agradecimento aos colegas que participaram, às suas equipes. Também deixar um 

agradecimento aos servidores desta Casa, que participaram ativamente do processo; aos 

assessores dos vereadores, que participaram. Agradecer, também, à Câmara Municipal, 

que aprovou essa Comissão Especial, e que agora apresenta o seu trabalho. E, de 

imediato, falei com a Presidente Mônica após a nossa reunião de líderes hoje pela 

manhã, que um dos encaminhamentos é justamente a sugestão à Mesa Diretora que nós 

tenhamos esse trabalho de maneira permanente aqui na Câmara, para que a revisão 

legislativa não fique restrita a uma frente parlamentar ou a uma comissão especial, mas 

que seja um trabalho permanente, para que a gente possa ter uma legislação sempre 

bem organizada, sempre com o escopo atualizado e que isso facilite a vida de quem está 

vivendo na cidade, empreendendo na nossa cidade e que possa interagir com o setor 

público de maneira mais simplificada. Fica esse registro, desejo uma boa tarde a todos os 

parlamentares e, obviamente, sucesso nos encaminhamentos que em breve virão na 

forma de projetos de indicação dos parlamentares integrantes da comissão especial, para 

que este Parlamento faça a sua deliberação. Muito obrigado.  

(Texto sem revisão final.)  
 


