Prestação de Contas do Gabinete #SomosAMudança - Vereador Felipe Camozzato
Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá, tudo bem?
Passado mais um mês, envio novamente a minha prestação de contas,
para que você possa saber um pouco mais do trabalho do gabinete
#SomosAMudança e possa saber o que eu fiz com o seu dinheiro no
mês de abril. Esse mês tivemos bastante trabalho na parte legislativa
aqui na Câmara, com algumas vitórias importantes - como a aprovação
do projeto de concessão de parques e praças - e uma grande derrota:
passou o aumento do IPTU!
Abraço,
Felipe Camozzato

COMPROMISSO COM A COTA BÁSICA MENSAL (QBM)
Nesse último mês de abril, o gabinete economizou R$ 16.561,75 do
seu dinheiro somente em QBM (material de escritório, telefone,
diárias, etc.). Isso representa quase 97% do total de R$ 17.107,68
disponíveis!
Logo abaixo estão os gastos do mês de abril, para conferência:

PROJETO NOVO: LIBERDADE NA TARIFA DAS LOTAÇÕES
Em abril, começou a tramitar um projeto, de minha autoria, que
modifica as regras sobre o preço da passagem de lotação em Porto
Alegre. Hoje, o valor da tarifa é fixado mediante vinculação com o preço
da passagem de ônibus: a da lotação custa sempre aproximadamente
1,5 vezes a do ônibus. Pela minha proposta, o preço da passagem de
cada linha passará a ser definido pelos próprios consórcios
operacionais de lotação ou pela Associação dos Transportadores de
Passageiros por Lotação de Porto Alegre, com validade mínima de seis
meses e publicação no Diário Oficial (para dar publicidade).
A apresentação do PLL 063/19 é uma tentativa de manter o serviço
funcionando adequadamente, já que hoje as lotações têm dificuldades
de concorrer com as novas formas de mobilidade urbana, como o
transporte por aplicativo. É uma medida para dar liberdade para o
setor definir os seus preços!

IPTU: O AUMENTO VEM AÍ
Você já deve ter cansado de me ouvir falar sobre o projeto do IPTU.
Infelizmente, eu vou ter que tratar de novo desse tema. É que agora é
definitivo: vai ter aumento. Lutamos bastante, mas nossa mobilização
não foi suficiente para que evitássemos o aumento do imposto
pretendido pelo governo municipal. Depois de três vitórias, na quarta
vez o governo conseguiu aprovar o projeto.
Assim, a partir do ano que vem, todos os imóveis terão seus valores
revisados e mais da metade receberá um boleto de valor maior do que
o do ano anterior. Nos imóveis comerciais mais de 90% dos imóveis
sofrerão aumento. No primeiro ano, o aumento será limitado a 30%
(ufa!) e nos anos seguintes vai subindo gradativamente até o valor final
em 2026. Perde a cidade com mais dinheiro saindo do bolso do
pagador de impostos!

FIM DO PLEBISCITO PARA CERCAMENTO DE PARQUES E
PRAÇAS
Em coautoria com os vereadores Ricardo Gomes (Progressistas) e
Mendes Ribeiro (MDB), apresentei projeto de lei que revoga a
exigência de plebiscito para que a prefeitura possa cercar parques
e praças. Nosso projeto busca alterar o art. 20-A da Lei Complementar
nº 12, de 07 de janeiro de 1975, que hoje prevê a exigência da
realização de consulta popular prévia para que o poder público possa
fazer o cercamento de praças e parques na cidade. Pela proposta,
retira-se a necessidade de plebiscito, mantendo-se, entretanto, os
requisitos técnicos e a aprovação nos órgão competentes da
administração municipal.
Aprovada em 2006, a exigência de plebiscito mostrou-se inviável, na
medida em que mesmo nos casos em que previamente aprovada pelo
legislativo municipal, como da Redenção, a consulta nunca foi realizada
por dificuldade financeira e operacional. Assim, o poder público
poderá ter mais agilidade nos casos em que entender positivo o
cercamento dos parques, especialmente por questões de
segurança!
MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DA CIDADE
Depois de muita discussão, a Câmara finalmente votou o projeto do
governo municipal que autoriza a concessão para a exploração,
conservação e manutenção de parques e praças pela iniciativa
privada. Pelo modelo aprovado, a parceira privada poderá explorar
comercialmente espaços nas áreas públicas, mediante a contrapartida
da conservação e manutenção dos parques e praças. A lei aprovada
impede a cobrança de ingresso nos locais públicos, exceto nos
espaços que sofrerem intervenção do parceiro privado, como, por
exemplo, anfiteatros, parques de diversão, restaurantes e bares.
O governo espera ainda nesse ano iniciar projetos de concessão do
Parque Harmonia e, possivelmente, de um trecho novo da orla, entre a
Ipiranga e o Estádio Beira Rio. O projeto aprovado permite que
parceiros privados façam investimentos nessas áreas, melhorando os
espaços públicos para que a população da cidade possa aproveitar

com segurança esses locais de lazer. É uma vitória para a cidade de
Porto Alegre!

NOSSA CONTRIBUIÇÃO NO PROJETO DAS CONCESSÕES
No projeto de concessões, aprovei uma emenda que estende também
às unidades de conservação ambiental municipais a possibilidade
de concessão. Com a iniciativa, procura-se viabilizar investimentos
que permitirão a melhor conservação desses espaços. No Brasil, essas
concessões começam a ganhar corpo, como nos casos da Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, do Parque Nacional
Pau Brasil, na Bahia, de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e das
Cataratas do Iguaçu, no Paraná.
Essa é uma excelente alternativa para viabilizar investimentos
nessas áreas vitais de preservação natural. Atualmente Porto Alegre
conta com quatro Unidades de Conservação que são elas: o Parque
Natural Municipal Saint´Hilaire, o Parque Natural Morro do Osso, a
Reserva Biológica do Lami e o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro.
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:

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 e-mail com suas críticas, elogios,
sugestões e, claro, possíveis dúvidas. Minha equipe e eu ficaremos
felizes em saber a sua opinião!
MUITO OBRIGADO!

Caso você deseje remover seu cadastro de nossa lista, cancele o recebimento.
Denunciar abuso

