Olá, tudo bem?

O mês de dezembro, como sempre, foi uma correria aqui na Câmara! Como todo fim
de ano, o legislativo votou uma série de projetos antes de entrar em recesso. Envio
esse e-mail para contar um pouco do que aconteceu no último mês do ano e prestar
contas dos gastos mensais do gabinete #SomosAMudança, para que você possa
fiscalizar minhas atividades. Além disso, nesse mês trago duas novidades bem legais!

Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Só no mês de dezembro, o gabinete economizou R$ 15.974,69 do seu dinheiro
somente em QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.). Isso representa mais
de 97% do total de R$ 16.441,74 disponível!
Logo abaixo estão os gastos do mês de dezembro, para conferência:

APROVAÇÃO EMENDA À LEI ORGÂNICA PARA DAR MAIS TRANSPARÊNCIAS
ÀS ESTATAIS
Nesse mês, consegui aprovar por unanimidade um Projeto de Emenda à Lei
Orgânica, que precisava de dois terços dos votos para aprovação, que busca
exigir os mesmos padrões de governança da gestão privada na gestão das
estatais municipais.
Agora, as empresas estatais e de economia mista do Município deverão publicar na
internet seus demonstrativos financeiros até o final do 1º quadrimestre do ano
subsequente, regra semelhante à das

melhores

empresas

privadas.

As

demonstrações financeiras deverão permitir acesso irrestrito à população, para que
todos possamos fiscalizar as contas dessas empresas. Ganha a cidade e ganha o
bolso do cidadão!

ORÇAMENTO 2019 – DUAS EMENDAS APROVADAS PARA A SEGURANÇA
PÚBLICA
Como ocorre todos os anos, em dezembro a Câmara finalizou a discussão e votação
do orçamento do Município para 2019. Nesse ano, consegui aprovar duas emendas
que destinam dinheiro para a segurança pública, tema que deve ser prioridade de
qualquer governo.
Essas emendas redirecionam recursos (no total de R$ 1.000.000,00) que estavam
previstos para serem gastos em publicidade oficial e para cobrir o déficit da
EPTC, e agora serão destinados para a compra de armamentos, munição e uniformes
para a Guarda Municipal, que está há bastante tempo sem renovar seus suprimentos.
É uma vitória para o cidadão que não aguenta mais o descaso com a segurança
pública!

EMENDAS APROVADAS EM VÁRIOS PROJETOS
Além do projeto de Emenda à Lei Orgânica e das emendas ao orçamento, consegui
aprovar algumas emendas em outros projetos. A Câmara aprovou o projeto que
autoriza o Governo a contratar uma parceria público-privada para melhoria da
iluminação pública em Porto Alegre. Nesse projeto, aprovei duas emendas que tornam
o modelo de PPP mais seguro, prevendo a possibilidade de utilização de meios
alternativos de solução de eventuais conflitos que possam surgir com o parceiro,
como a Arbitragem e os Dispute Boards.

Além desse, também foram aprovadas emendas que apresentei em um projeto
quedesburocratiza podas de árvores na cidade e em um projeto que
exige compliance nas empresas que contratam com o poder público. Entendo
que a minha atividade não deve ser apenas a de apresentar projetos, mas de contribuir
para aperfeiçoar os projetos dos meus colegas e do Governo.

NOVIDADES NA EQUIPE!
Com a chegada de 2019, trago novidades também na equipe do gabinete
#SomosAMudança. Fizemos um processo seletivo super competitivo para duas
vagas novas: um assistente para a parte jurídica e um assistente para a
comunicação. Assim, a partir da metade de janeiro, vamos agregar mais dois nomes
pro nosso time.
No apoio ao Abreu, meu chefe de gabinete, na parte jurídica, vai se juntar a nós o
Gustavo Fernandes. Ele é graduando em direito pela Fundação do Ministério
Público, coordenador do Students for Liberty Brasil e fundador do grupo Lei &
Liberdade. Além disso, ele é membro ativo e atuante do Instituto Atlantos desde 2016.
Já na comunicação, ajudando o Lucas no design e no acompanhamento das mídias
sociais, vai se juntar a nós a Lígia de Oliveira. Ela é graduanda em Comunicação
Social - Jornalismo pela ESPM-Sul. Atuou na Agência Júnior de Jornalismo da
faculdade e na comunicação institucional da Câmara Municipal de Vereadores de São
Leopoldo. Já participou do Programa de Inglês da Churchill House na Inglaterra e de
ações promovidas pela Junior Achievement.
Gustavo e Lígia, sejam bem vindos!

MUITO OBRIGADO!

Receba as novidades do mandato por Whatsapp clicando aqui ou enviando mensagem
para (51) 99159-6719

