Olá,

tudo

bem?

Nem parece, mas já chegamos no mês de agosto! Assim, chegou o momento de
compartilhar com você um pouco do que foi a minha atividade como parlamentar
no último mês de julho, mesmo que durante metade do mês as sessões tenham sido
suspensas pelo recesso de meio de ano. Quero deixar você por dentro do que
aconteceu de mais importante nos últimos trinta dias aqui na Câmara, assim como
informar

os

gastos

mensais

do

gabinete #SomosAMudança.

Faço isso todo mês para que você não se esqueça: o mandato também é seu!

Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Só no mês de julho, o gabinete #SomosAMudança economizou R$ 15.940,86 do seu
dinheiro, somente em QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.) isso
representa

quase 97%

do

total

de

R$

16.441,74 disponível!

Logo abaixo estão os gastos do mês de julho, para conferência:

MANDATO ECONÔMICO

Além desses valores, vale lembrar que desde o início do mandato a bancada do
NOVOteve custo zero para o pagador de impostos. Nesse mês, mais uma vez

economizamos toda a quota de R$ 514,72 a que uma bancada de um vereador tem
direito.

Entre economia das verbas de gabinete, de bancada e dos cargos não nomeados,
só no primeiro semestre de 2018 já economizamos aproximadamente 165 mil
reais!

Essa forma de fazer política dando o exemplo já está impactando toda a Câmara.
Outros vereadores estão se preocupando em economizar e divulgar a economia do
seu mandato,mudando a cultura de uso excessivo e desnecessário do dinheiro
do pagador de impostos. Quem ganha com essa competição sadia é você!

PAUTA TRANCADA NA CÂMARA

O mês de julho foi tomado pela votação de temas que estavam trancando a pauta do
legislativo e por um período de recesso na segunda quinzena. O Governo Municipal
mandou para a Câmara vários projetos em regime de urgência que têm preferência
em relação aos demais projetos, além de terem sido apreciados os vetos à nova lei
dos

táxis.

Nos projetos do governo, infelizmente a proposta de alteração de regras aplicáveis
aos servidores públicos municipais que diminuiria o crescimento vegetativo dos
gastos com a folha (alterando alguns benefícios como avanços automáticos e
incorporações de funções gratificadas, por exemplo), acabou sendo rejeitada. De
outro lado, fui um dos mais ferrenhos defensores do projeto das parcerias públicoprivadas municipais (as chamadas PPPs), que moderniza a legislação sobre o tema,
permitindo soluções inovadoras para os serviços públicos da cidade. Esse projeto foi
aprovado:

uma vitória

para

Porto

Alegre.

Ajudei, ainda, a derrubar o veto do Prefeito à alteração da nova lei dos táxis. Entre
as mudanças, agora os táxis terão a cor branca, o que diminui o custo de compra e
venda dos veículos para os taxistas, e os taxistas passarão a operar mediante
autorização, uma formatação que desburocratiza e facilita a atividade na cidade.

IPTU: O AUMENTO É NO TEU

O projeto do IPTU ainda não foi votado. A previsão é de que isso ocorra ainda no
mês de agosto. Por isso, não podemos nos desmobilizar. Continue divulgando a nossa
campanha para que esse aumento do IPTU não passe. Envio abaixo um infográfico
com várias informações, para que você possa compartilhar nas suas redes. Se você
quiser pode dar zoom ou salvar a imagem em seu celular ou no computador.

DESPEDIDA NA EQUIPE!

A Ana, chefe de gabinete do #SomosAMudança, se despediu da gente no final desse
mês. Depois de ter coordenado minha campanha e de ter estruturado toda a gestão
do gabinete desde o início do mandato, ela aceitou o convite para voltar para a
iniciativa

privada,

agora

em

São

Paulo.

Ela foi responsável por toda a implementação do planejamento estratégico, das metas,
dos indicadores e dos processos internos, além de organizar as atribuições e o
trabalho de toda a equipe. Só tenho a agradecer pelo trabalho duro e pela dedicação

ao mandato e desejar sucesso nessa nova empreitada. Ana, nós já estamos com
saudade!

Quem assume a posição é o Rafael Abreu, que vai continuar me ajudando na
assessoria legislativa, mas agora também vai trabalhar diretamente na gestão do
gabinete. A parte boa é que a mudança vai inclusive resultar em economia para o
pagador de impostos. Para quem não conhece, o Rafael é doutor em Direito pela
UFRGS e, assim como a Ana, está conosco desde o início do mandato.

FISCALIZAÇÃO TAMBÉM É TAREFA DO VEREADOR

A partir de uma pesquisa realizada no gabinete, descobrimos que até a década de 60,
antes da criação do primeiro regime previdenciário municipal, as pensões aos
parentes de municipários falecidos eram muitas vezes concedidas mediante criação
de leis específicas. Colocamos todos os dados dos pensionistas numa planilha e
fizemos um pedido de informação à prefeitura e descobrimos que, dos 663
beneficiários identificados, somente 6 estão ativos e ainda recebendo pensão.

Exercendo o dever de ser um fiscal do gasto público, selecionei uma amostra dos
benefícios que deixaram de ser recebidos de 2 anos para cá e, comparando com as
datas do falecimento das pessoas obtidas no cartório de registro civil, não
identifiquei nenhuma inconsistência nos dados informados pela Prefeitura.

MUITO OBRIGADO!

