Olá, tudo bem?
O mês de janeiro é de recesso, ou seja, não há sessões plenárias. Então o trabalho
tem uma natureza diferente: optei por avaliar o desempenho do mandato em 2017 e
prestar contas à sociedade, fazer o planejamento do que será feito em 2018 e
reorganizar a minha equipe!
Batemos novamente a meta de economia da Quota Básica Mensal (verba de
gabinete): dos R$ 15.994,09 disponíveis, utilizamos apenas R$ 429,10. Para conferir
é só acessar: http://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/gastos
Um bom descanso nesse carnaval!
Abraço,
Felipe Camozzato

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017
Depois de um ano de trabalho e prestando contas mensalmente do mandato, pensei
que seria útil fazer um compilado de tudo o que fiz, para que o porto alegrense e os
apoiadores do Novo pudessem entender melhor o que faz um vereador.
Para isso, resolvi inovar: não gastei nem 1 real de dinheiro público com impressos ou
correio. Optei por imprimir um relatório de gestão com recursos próprios, o qual foi
entregue em mãos aos apoiadores mais próximos da minha campanha e à imprensa.
E o melhor: esse mesmo relatório foi disponibilizado na íntegra no meu novo
sitewww.felipecamozzato.com.br e apresentado através de uma transmissão ao vivo
no Facebook.
Transparência com baixo custo para o pagador de imposto. Isso é NOVO!
Se tu não viste, confere o vídeo aqui no
link: https://www.youtube.com/watch?v=P7xr-S5otAI

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2018 DO MANDATO
Nos dias 11 e 12 de janeiro, eu e minha equipe fizemos uma imersão para planejar
2018. Foram 2 dias planejando o que queremos para esse ano e desdobrando em

objetivos, metas e indicadores esses planos!
Até para tu possas conhecer um pouco da rotina de gestão do gabinete: uma vez por
semana temos nossa reunião de equipe, onde cada um compartilha os fatos
relevantes da sua semana de trabalho e checamos os prazos de entrega das tarefas
de cada um, e ao fim de cada mês fazemos uma reunião de acompanhamento das
metas e indicadores do gabinete!
Nessa reunião mudamos até de ambiente, para dar uma descontraída!

NOVIDADES NA EQUIPE!
O Rafael Abreu, advogado que fazia a assessoria legislativa/jurídica do gabinete, se
exonerou em dezembro para concluir a sua tese de doutorado e deve retornar
somente no fim de março.
Para reforçar o time, chamei o advogado Juan Savedra. Ele é formado pela Uniritter,
especialista em direito e processo do trabalho - atuando também no direito eleitoral Juan atuou por 3 anos em escritórios de advocacia, até resolver empreender e ter o
seu próprio escritório, há 1 ano.
Ele levará a cabo nosso projeto de revisão legislativa e revogações nestes meses de
2018.

PREMIAÇÃO DOS MELHORES MOTORISTAS DO UBER RS
Hoje já existem vários aplicativos de transporte, trazendo opções de ótimos
serviços ao consumidor, mas quando recém havia decidido concorrer à eleição, em
julho de 2016, só havia o Uber em Porto Alegre.
Naquela época, em que se discutia a regulamentação, tive a oportunidade de
participar, como cidadão, da audiência pública promovida pela Câmara. Consegui
falar e representar publicamente uma das ideias centrais do Novo: a melhoria dos
produtos e serviços através da livre concorrência.
Um ano e meio depois, fui convidado a falar na festa de premiação dos melhores
motoristas do Uber do RS. Foi uma grande honra e simbólico para mim, já que dessa
vez pude ir como vereador e reforçar meu compromisso em defender o direito
dessas pessoas trabalharem e o direito do consumidor de escolher como ele quer
ser transportado!
Confere o vídeo com a minha
fala: https://www.facebook.com/fcamozzato/videos/565616503789976/

