
Olá, tudo bem?

Enfim, chegamos em 2019! Como você já sabe, janeiro é o mês em que a Câmara faz seu

recesso legislativo, mas o gabinete #SomosAMudança continuou trabalhando para

que esse ano seja de ainda mais entregas para a cidade de Porto Alegre. Então, além da

nossa prestação de contas dos gastos mensais do mandato, envio esse e-mail também

para contar um pouco do que fizemos no último mês, como preparação para um 2019 de

muito trabalho! 

Abraço,

Felipe Camozzato

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)

Só no mês de janeiro, o gabinete economizou R$ 16.485,42 do seu dinheiro somente

em QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.). Isso representa mais de 96% do

total de R$ 17.107,68 disponíveis!

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

RETROSPECTIVA 2018

Ao longo de janeiro, finalizei a consolidação de todo o trabalho de 2018. O resultado do

trabalho desenvolvido ao longo do último ano foi bastante positivo. Além de me manter
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como o vereador mais econômico de Porto Alegre (somando a economia de gastos do

gabinete e de cargos não preenchidos), tive um ano de resultados bem expressivos em

termos legislativos. 

Consegui aprovar dois projetos de minha autoria (o projeto de modernização da

legislação dos foodtrucks e o que impõe os mesmos padrões de governança do mercado

para as empresas públicas) e doze emendas a  projetos de outros vereadores e do

governo. Além disso, tive uma atuação bastante ativa na defesa das bandeiras do

mandato e do NOVO, contribuindo para que, mais uma vez, o projeto de aumento do

IPTU fosse derrotado e inúmeros projetos de desburocratização fossem aprovados. 

Se quiser saber mais sobre o meu trabalho ao longo do ano passado, dá uma olhada no

meu site (www.felipecamozzato.com.br), que lá disponibilizei  a versão completa da

retrospectiva de 2018!

https://felipecamozzato.us13.list-manage.com/track/click?u=1f254d1ae7b6fc5acb408ace6&id=ea9f1aa87c&e=88f085ac6f


REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MANDATO

Aproveitando o recesso parlamentar e a virada de ano, reuni a equipe para um dia de

imersão com a finalidade de revisar o planejamento estratégico do mandato. Tenho

inovado na política ao utilizar a ferramenta Balanced Scorecard (BSC) para controle da

execução do planejamento estratégico de um mandato legislativo,

utilizando indicadores de desempenho e definindo metas para toda a equipe. Em 2019



não vai ser diferente. Entendo que a aplicação dos métodos de gestão típicos da
iniciativa privada pode contribuir muito na gestão do mandato e, por isso, utilizei esse

período de recesso para fazer uma revisão dos indicadores e das metas que norteiam

todo o trabalho aqui no gabinete. 

MEDIDOR DE IMPACTO LEGISLATIVO

Estamos preparando aqui no gabinete uma nova ferramenta que vai ajudar a aproximar

você ainda mais do dia-a-dia dos trabalhos da Câmara. Não acho que o trabalho de

um vereador seja apenas redigir e aprovar novas leis. Ao contrário, entendo que já

temos  leis até demais, muitas  delas sem qualquer efetividade ou, pior, com efeitos

negativos para a cidade. Por essa razão, criamos aqui no gabinete uma ferramenta para

medir o impacto legislativo de algumas leis.

Vamos examinar periodicamente leis que foram aprovadas recentemente, para verificar

quais seus efeitos práticos na vida do cidadão de Porto Alegre. Queremos saber qual

o impacto das leis, seus resultados positivos e negativos, para avaliar se, de fato, o



legislativo está contribuindo para melhorar nossa cidade. Fique atento, que divulgaremos

os resultados desses estudos ao longo do ano!

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 e-

mail com suas críticas, elogios, sugestões e, claro, possíveis dúvidas. Minha equipe e eu

ficaremos felizes em saber a sua opinião!

MUITO OBRIGADO!
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