Oi, como está por aí?
Mais um mês de trabalho termina e é chegada a hora de dividir contigo o que aconteceu em julho.
Aproveito também para convidar você a se cadastrar em nossa “Lista de Transmissão” para receber
conteúdos exclusivos em seu celular. Ficou interessado? É só enviar uma mensagem para o telefone 051
99159-6719 e solicitar a sua entrada na Lista.
Qualquer dúvida, estou à disposição!

PREVIMPA
O mês começou agitado com a votação do aumento da alíquota do PREVIMPA, previdência dos
servidores municipais. Em uma atitude autoritária e antidemocrática, alguns servidores do município,
liderados pela diretoria do SIMPA, invadiram o plenário da Câmara, cassando a palavra do vereador que
estava na tribuna e interrompendo a sessão.
Com apoio e segurança da Brigada Militar, os vereadores se reuniram em uma outra sala para concluir a
votação para aí então o projeto poder ser votado e, no caso, aprovado.
Quer entender melhor como funciona a previdência? Acesse o vídeo: bit.ly/camozzato_previmpa

PLANO PLURIANUAL
Como vice-presidente da CEFOR, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e MERCOSUL, tive a
incumbência de relatar o Plano Plurianual, que é o planejamento de ações, programas e metas do
município para os próximos 4 anos.
No PPA (como chamamos o Plano Plurianual), os vereadores podem apresentar emendas ao plano,
alterando metas e sugerindo novas ações. Nesse ano, foram apresentadas 89 emendas e, a partir de
critérios técnicos pré-estabelecidos, recomendei a aprovação de 17 delas.
No meu caso, tive uma emenda bem importante aprovada: nela oriento a realocação de R$16 milhões
para a segurança pública. Ou seja, um acréscimo de mais de 20% no orçamento da segurança.

RECESSO
No mês de julho tivemos 15 dias de recesso parlamentar. Apesar de votações não terem ocorrido nesse
período, o gabinete #SomosAMudança trabalhou normalmente.
Eu e a minha equipe aproveitamos para estudar projetos a serem apresentados no 2º semestre e a
estratégia de atuação do mandato.
Aliás, uma das atividades a que nos dedicamos, foi fazer uma investigação para termos um diagnóstico
sobre a situação da coleta de lixo em Porto Alegre nos bares, lanchonetes e restaurantes. Já participou ou
mandou a pesquisa para aquele amigo que empreende nesse setor? Se ainda não, segue o link:
bit.ly/coletadelixoempoa

COMPROMISSO DE NÃO RECEBER AUMENTO
No mês passado votei contra o aumento de 4,08% do meu próprio salário, apesar de o valor ter sido
aprovado. Portanto, decidi não receber a diferença, optando por doá-la. Segue abaixo o comprovante da
primeira doação, que foi para o Educandário São João Batista. Conheça a instituição no link:
http://www.educandario.org.br/

As demais doações serão feitas trimestralmente e comporão a prestação de contas mensal do mandato.
Veja o recibo da doação:

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Até então, todos os meses cumprimos o nosso compromisso de gastar menos do que R$ 2.000,00 da
Quota Básica. Mais do que isso, o gabinete #SomosAMudança já economizou aos cofres públicos só em
QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.) R$ 197.270,79 do seu dinheiro. Lembrando que o limite
dos vereadores para essas despesas é de R$ 15.994,09 por mês.
Dentro do meu comprometimento, em julho, o gabinete gastou R$ 743,33. Logo abaixo estão os gastos
do mês, para conferência:

