Oi, tudo bem?
Já completei meu primeiro mês de mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre. E é graças ao teu
apoio desde a campanha que hoje posso representar ideias que antes não tinham voz na política.
Por isso, faço questão de dividir os primeiros passos da minha atuação parlamentar.

JÁ SABES QUEM É A EQUIPE DO GABINETE #SOMOSAMUDANÇA?
Para fazer o mandato que todos nós esperamos, preciso de pessoas qualificadas ao meu lado. Dá uma olhada
nas feras que trabalham aqui no meu gabinete: http://migre.me/w25sl http://migre.me/w25w9

ESTOU NA COMISSÃO DE ECONOMIA E COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL (CEFOR)
Sou o vice-presidente da CEFOR. É lá que discutimos temas relacionados às finanças da capital. Portanto,
interessa (e muito) que eu possa ter participação ativa nos temas que passarão pela comissão. Além disso,
esse ano vamos fazer a análise do orçamento apresentado pelo Prefeito Marchezan!

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Caso ainda não tenhas conhecimento, a QBM é um valor mensal que a Câmara disponibiliza aos vereadores,
bancadas e comissões para custear despesas da atividade parlamentar como material de escritório, telefone,
Correios, passagens, diárias, etc. O limite para esse gasto é de R$ 15.994,09 por mês. Exagerado o valor, não
achas?
Por isso, me comprometi a gastar no máximo R$ 2.000,00 da Quota Básica Mensal. No mês de janeiro, por
sinal, já batemos a meta: gastamos R$ 328,79.

VOTAÇÃO DA REDUÇÃO DE SECRETARIAS
No dia 2 de janeiro, a Câmara votou a proposta de reestruturação de secretarias do Prefeito. Um exemplo foi o
meu voto a favor da integração da Secretaria Especial dos Direitos do Animais (SEDA), que se tornou um
braço da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams). Isso permitirá uma melhor
gestão, portanto, melhores resultados para o cidadão. Se quiseres saber mais, é só clicar
aqui: http://migre.me/w1zLW

PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO MARCHEZAN SOBRE CORTE DE CC’S
No início de janeiro, protocolei um Pedido de Informações ao Prefeito Marchezan para cobrar sua proposta de
campanha de cortar, pelo menos, 30% dos cargos em comissão da Prefeitura. Quero saber quando, quantos e
de quais áreas serão os funcionários cortados.

ASSINATURA DA REVOGAÇÃO DO PROJETO DOS FOGOS DE ARTIFÍCIO
Subscrevi projeto de lei que pretende revogar o projeto que proibia a compra de fogos de artifício em Porto
Alegre. Na prática, a Lei só faz com que as empresas fechem e abram na região metropolitana, prejudicando
empregos e renda em Porto Alegre

Bom, esse foi apenas um resumo do que fiz durante janeiro, mês de recesso na Câmara. Faço questão de
enviar essa mensagem para que eu tenha certeza de que tu estás por dentro do que está rolando no mandato,
mas também para te deixar à vontade para enviar sugestões. Além disso, quero reforçar que o gabinete está
de portas abertas para te receber!
Muito obrigado.
Abraço!
Felipe Camozzato
#SomosAMudança #SejaNOVO

