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Olá, tudo bem?
É muito comum ouvirmos que o ano só começa depois do carnaval. No gabinete
#SomosAMudança, no entanto, estamos trabalhando bastante desde o início do ano.
Fevereiro foi o primeiro mês em que tivemos votações na Câmara, e já obtivemos
grandes vitórias. Por isso, te mando esse e-mail contando um pouco do que aconteceu
no último mês, para que você fique atualizado das atividades e dos gastos do meu
mandato!
Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Só no mês de fevereiro, o gabinete economizou R$ 16.643,19 do seu dinheiro somente
em QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.). Isso representa mais de 97% do
total de R$ 17.107,68 disponíveis!
Logo abaixo estão os gastos do mês de fevereiro, para conferência:

MAIS TRANSPARÊNCIA NA COBRANÇA DO IPTU
Aprovamos, durante o mês de fevereiro, um projeto de minha autoria que vai facilitar a
vida do cidadão de Porto Alegre. Sabemos que todos os anos os proprietários de

imóveis na cidade recebem um boleto para pagar o famoso e doloroso IPTU. Muitas
vezes, as pessoas acabam pagando mesmo sem saber muito bem os motivos que levam
a que o imposto chegue àquele determinado valor. Meu projeto visa tornar transparentes
os critérios pelos quais esse valor é fixado, obrigando que o boleto indique um
endereço eletrônico no qual devem ser fornecidas todas as informações referentes à
forma de cálculo utilizada para se obter o valor do tributo do imóvel, bem como os valores
e critérios utilizados em cada uma das variáveis que compõem esse cálculo, permitindo
que o cidadão compreenda o motivo pelo qual está sendo cobrado aquele montante.
Além disso, o projeto inova ao obrigar que conste, no boleto, o valor total de
arrecadação e o percentual de inadimplência de IPTU no bairro do imóvel, para
permitir um maior controle do gasto público pelos cidadãos. Outra informação que deverá
constar do boleto é aquela relativa ao procedimento para que o pagador de impostos que
esteja inconformado com o valor possa impugnar a cobrança (assim como ocorre nas
multas de trânsito, por exemplo). Por fim, se houver dívida relativa ao imóvel, o boleto
deverá informar também a dívida existente e as providências necessárias para a sua
regularização.
Com essa medida, espero que o cidadão de Porto Alegre possa ter um controle maior dos
impostos que paga. Ganhamos todos com mais transparência!

CONTRA PRIVILÉGIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO
Mais uma vez, o governo municipal busca aprovar um projeto que modifica a carreira
dos servidores públicos municipais, cortando alguns dos privilégios que foram
sendo concedidos ao longo do tempo por administrações irresponsáveis. Obviamente,
estou apoiando essas mudanças, pois não é admissível que o funcionalismo público tenha
tantos benefícios como avanços automáticos, licença-prêmio, acumulação de
vantagens remuneratórias, entre outros que não têm paralelo no setor privado. Os
gastos com folha de pagamento com pessoal já consomem metade da receita do
município, então é necessário cortar na carne, para que esse custo não seja imputado à
sociedade como um todo mediante aumento de impostos.
Por causa dessa minha atuação na defesa do pagador de impostos de Porto Alegre, virei
novamente objeto de perseguição dos sindicatos (controlados pelo PT, PCdoB e PSOL)
dos servidores, inclusive com vandalismo. Ano passado foram outdoors, esse ano são os
muros que estão estampando minha foto. É fazer mal à cidade lutar para que ela
equilibre suas contas, para poder voltar a entregar serviços básicos e inclusive garantir
que os próprios servidores tenham suas aposentadorias honradas no futuro?

MAIOR SEGURANÇA NA COMPRA DE ÍNDICES CONSTRUTIVOS
Quando se pretende construir em algum imóvel na cidade, o potencial de área a ser
construída é limitado pelo que chamamos de índice construtivo, que difere a depender da
localização do bem. Uma das formas de aumentar o volume permitido da construção é
mediante a compra de índice (o chamado “solo criado”), diretamente da Prefeitura. O
governo aprovou em fevereiro um projeto que simplifica e incrementa esse mercado.
Nesse projeto, tive a oportunidade de aprovar uma emenda que torna mais segura a
fixação do preço do solo criado pela Prefeitura, na medida em que obriga que o valor
de uma das variáveis que compõem o preço seja previamente fixada, publicada na DM
(certidão) do imóvel e passível de alteração apenas uma vez por ano. Assim, o preço que
será pago por aquele que quiser incrementar o potencial construtivo do seu imóvel ficará
mais previsível, trazendo segurança jurídica para o empreendedor.
FISCALIZAÇÃO – LICENÇAS AMBIENTAIS
A cada 3 meses estamos protocolando um Pedido de Informação (PI) junto à Prefeitura
para averiguar o andamento dos licenciamentos a empreendimentos em Porto
Alegre, já que a agilidade do poder público em emitir as licenças de operação aos
empreendedores é um fator importante para sinalizar a velocidade com que a nossa
cidade se desenvolve e prospera. Abaixo, trago o resultado do PI relativo aos meses de

julho, agosto e setembro de 2018 feito junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SMAMS), referente a licenciamentos ambientais na capital.
No período, foram solicitadas 173 licenças e emitidas 159 (entre licenças de operação,
instalação, prévia e única). Cabe notar que as emissões no período não se referem
necessariamente às solicitações feitas no mesmo período.

NOS AJUDE A CRESCER AINDA MAIS!
Já conhece o nosso canal do Youtube? Inscreva-se aqui e acompanhe os principais
vídeos do mandato.
Receba as novidades do mandato por Whatsapp clicando aqui ou enviando mensagem
para (51) 99159-6719

QUERO SABER A SUA OPINIÃO
Para avaliar como está indo meu mandato, especialmente neste último mês, gostaria de
que você respondesse à pesquisa abaixo:

Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa "Jamais Recomendaria" e 10 significa
"Recomendaria Muito", o quanto você recomenda o meu mandato para um amigo,
colega ou familiar?

lowest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 highest
A sua opinião é fundamental para que eu possa representá-lo cada vez melhor. Se
desejar, após avaliar clicando em um dos números de "1" a "10", responda a este email com suas críticas, elogios, sugestões e, claro, possíveis dúvidas. Minha equipe e eu
ficaremos felizes em saber a sua opinião!
MUITO OBRIGADO!

