Oi, tudo bem?
Como você pode imaginar, agosto foi um mês movimentado aqui na Câmara. Afinal, o Executivo
apresentou projetos importantes, como a atualização da planta do IPTU, a revisão de gratificações dos
servidores municipais e a alteração na Lei Orgânica que permite que se estabeleçam parcerias com a
iniciativa privada para a operação do DMAE.
Além dos projetos polêmicos que vieram da Prefeitura - e que já estou estudando com atenção junto
com minha equipe - quero que você fique por dentro das ações do meu mandato que aconteceram
durante o mês. Confira abaixo!
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Abraço, Felipe Camozzato

EMENDA GARANTE MAIS TRANSPARÊNCIA NAS EMPRESAS PÚBLICAS
Protocolei um Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município para que seja obrigatória a divulgação do
balanço financeiro das empresas públicas e sociedades de economia mista de Porto Alegre até o final do
primeiro quadrimestre de cada ano. A emenda foi assinada por 28 vereadores. Logo, ela deve ser levada
à votação.
É através da apresentação do balanço financeiro que se pode saber se uma empresa dá prejuízo ou
não. Um exemplo é a Carris. A empresa divulgou somente em agosto seu balanço de 2016 e
apresentou R$ 51 milhões de prejuízo aos cofres públicos.

PROTEÇÃO AOS EMPREENDEDORES
A Câmara aprovou um projeto de lei que institui o programa de parcelamento de débitos (REFIS) relativos
ao ISSQN. Para proteger o empreendedor, uma emenda minha foi aprovada que garante aos
contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que aderiram ao parcelamento, que não sejam excluídos do
Simples enquanto estiverem pagando as parcelas.

PROJETO OBRIGA QUE GOVERNO DIVULGUE SEUS GASTOS COM PUBLICIDADE
Outro projeto aprovado foi a derrubada do veto ao projeto que obriga o Executivo e o Legislativo a
divulgarem seus gastos com publicidade. Juntamente com ele, foi aprovada a minha emenda que inclui na
divulgação o nome do órgão de onde vem o dinheiro. Fato interessante é que o suplente do Partido
NOVO, Lino Zinn, apresentou projeto similar, mas que acabou não tramitando, já que esse estava na
Casa anteriormente.

DEFESA DO DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA EM PORTO ALEGRE
O Hotel Açores (Centro de Porto Alegre) foi invadido pelo movimento Lanceiros Negros, formado por
pessoas ligadas ao PT, PSOL e PC do B que reivindicam por direito à moradia.
Após 2 meses em que os militantes ficaram no prédio ilegalmente, no dia 24 de agosto, fui acompanhar a
reintegração de posse do hotel marcada para 8 da manhã. Contudo, por resistência dos invasores, ela
aconteceu somente 10 horas depois, deixando a força policial mobilizada durante todo o dia.

Dá uma olhada no vídeo e confere como eles deixaram o hotel: http://bit.ly/2xPugUx

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Em todos os meses até agora foi cumprida a promessa de gastar menos do que R$ 2.000,00 da Quota
Básica Mensal. Mais do que isso, o gabinete #SomosAMudança já economizou aos cofres públicos entre
QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.) e cargos não nomeados R$ 224.899,97 do seu
dinheiro. Lembrando que o limite dos vereadores para a despesa com a Quota Básica é de R$ 15.994,09
por mês.
Dentro do meu comprometimento, em agosto, o gabinete gastou R$ 635,66. Logo abaixo estão os gastos
do mês, para conferência:

