Olá, tudo bem?
Chegou um momento de que gosto muito, que é o de poder dividir contigo as ações parlamentares e as
atividades da minha legislatura durante o mês. Espero te deixar por dentro do que de mais importante
aconteceu em abril, assim como dos gastos mensais do gabinete #SomosAMudança. O mandato também
é teu, por isso, fica à vontade para me perguntar qualquer dúvida que tiveres.
Espero que agrade!
Abraço, Felipe Camozzato.

PROTOCOLADA LEI QUE AUTORIZA A ATIVIDADE DE MOTOTÁXI EM PORTO ALEGRE
Protocolei junto à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei que autoriza o exercício da atividade
profissional em transporte remunerado de passageiros por motocicleta. Afinal, trata-se sobretudo da
liberdade de agir dos indivíduos, tanto os que querem oferecer esse serviço como os que desejam usá-lo.
Além disso, o serviço de mototáxi pode vir a ser uma fonte de renda e uma opção de locomoção para os
porto-alegrenses. Se aprovado, a Prefeitura Municipal terá o prazo de 30 dias para regulamentar questões
técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários dos serviços.

REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO À PREFEITURA
Mercado Público:
No dia 25 de abril, protocolei um Pedido de Informação para que seja dada mais transparência na gestão
e na situação do Mercado Público. Atualmente, as informações sobre permissões em dia ou vencidas não
são claras, bem como a relação de servidores concursados que trabalham diretamente para o Mercado
ou ainda os valores de aluguel/condomínio pagos por cada permissionário, dentre outros detalhes
importantes. Independentemente de qual o modelo de gestão pretendido pela nova administração, a
população precisa saber qual é a situação atual do Mercado Público.
Atual planta de IPTU da cidade:
Tendo em vista a discussão da atualização da planta de valor venal dos imóveis de Porto Alegre,
resolvemos solicitar as seguintes informações acerca da arrecadação de IPTU do município: 1)
discriminação da quantidade de imóveis inscritos por bairro e 2) discriminação do valor arrecadado em
IPTU.

VISITA ÀS OBRAS DA ORLA DO GUAÍBA
No dia 19 de abril visitei as Obras da Orla do Guaíba. A primeira fase do projeto contempla 1,3 Km’s,
iniciando no Gasômetro e se estendendo até a Rótula das Cuias. A obra, que teve início em outubro de

2015, deve ser entregue em outubro de 2017 e está custando R$ 68 milhões aos cofres da Prefeitura, que
captou recursos com a CAF (Corporação Andina de Fomento) para a sua execução.
Lá, minha equipe e eu visitamos o salão flutuante, onde provavelmente haverá um bar ou um restaurante.
Conhecemos também as demais estruturas destinadas ao comércio que ficam no nível do rio, além dos
deques e das escadarias, idealizados para que os porto alegrenses possam tomar um mate curtindo o
pôr-do-sol. A ideia é que o projeto seja explorado através de PPP’s (Parceria Público Privadas), não
onerando a Prefeitura com a manutenção do local. Para assistir ao vídeo da visita, é só clicar
AQUI: https://www.youtube.com/watch?v=-yKbYKJCyEs

NOVA DIRETORA DA CARRIS APRESENTA PLANO DE GESTÃO
No dia 27 de Abril, a nova diretora-presidente da Carris, Helen Machado, esteve no plenário da Câmara
para apresentar o programa de gestão da nova diretoria para a empresa.
Na tribuna, deixei claro que sou a favor da privatização da Carris, que nos últimos anos acumulou mais de
R$ 200 milhões em prejuízos ao cidadão de Porto Alegre.Esse prejuízo equivale a 4 orçamentos anuais
da secretaria de Segurança Pública - hoje um dos principais problemas da cidade.
Enfatizei ainda que o plano apresentado não esclarece como a empresa deixará de dar prejuízo, pois o
problema não é de gestão e nem de recursos humanos: o problema é ser estatal em um mercado sem
concorrência, onde não há incentivo para inovação e redução de custos.

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Tu já sabes que a QBM é um valor mensal que a Câmara disponibiliza aos vereadores, bancadas e
comissões para custear despesas da atividade parlamentar, não? Material de escritório, telefone,
Correios, passagens, diárias, estão entre o que pode ser gasto com o limite de R$ 15.994,09 por mês.
Dentro do meu comprometimento de gastar no máximo R$ 2.000,00 da Quota Básica Mensal, em abril, o
gabinete gastou R$ 532,09.

