
Prestação de Contas do Gabinete #SomosAMudança - Vereador Felipe Camozzato

Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá, tudo bem?

O mês de março começou com carnaval, mas terminou com uma vitória
importante para a cidade de Porto Alegre. Na prestação de contas
desse mês, vou contar sobre o trabalho do gabinete
#SomosAMudança, apresentar nossos gastos mensais e trazer
algumas novidades da Câmara. 

Abraço, 
Felipe Camozzato!

COMPROMISSO COM A COTA BÁSICA MENSAL (QBM)
 
Nesse último mês de março, o gabinete economizou R$ 16.661,85 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 dados do mês de março, para conferência:
 

 
MAIS TRÊS REVOGAÇÕES APROVADAS!

 
Aproveitamos o retorno do carnaval para levar à votação três projetos
de revogação propostos pelo mandato, via Frente Parlamentar de
Empreendedorismo e Desburocratização (FREPED), em parceria com
a Frente Parlamentar do Revogaço. Conseguimos unanimidade dos
vereadores em torno dos três projetos. São eles:
 
- Revogação da lei que proibia o autosserviço na operação de bombas
nos postos de gasolina de Porto Alegre (Lei municipal nº 7.973/97).
- Revogação da lei que obrigava a confecção e distribuição, pelos
estabelecimentos comerciais que vendem celulares, de material
explicativo dos efeitos das radiações emitidas pelos aparelhos e da sua
correta utilização (Lei municipal nº 8.797/01).
- Revogação da lei que obrigava os estabelecimentos comerciais e
similares a afixar cartazes contra a propagação da leptospirose (Lei
municipal nº 9.189/03).
 
Especialmente quanto ao primeiro, a medida é importante porque
permite que Porto Alegre esteja na vanguarda, caso a proibição federal

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1


de utilização de bombas de autosserviço venha a ser revogada, como
já indicou o novo governo, o que significaria diminuição de custos e
incentivaria a inovação no setor.

IPTU: O AUMENTO É NO TEU (O RETORNO!)
 

Quando achávamos que, depois de três vitórias da sociedade, o
governo iria desistir do projeto de aumentar o IPTU, ele retornou! O
projeto de aumento do IPTU voltou à pauta das discussões e poderá
ser votado ainda esse mês!
 
Por isso, não podemos nos desmobilizar. Continue divulgando a
nossa campanha para que esse aumento do IPTU não passe. Envio
abaixo, novamente, o 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.
 

 
FIM DE ALGUNS PRIVILÉGIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO

 
Depois de muita polêmica, pressão das corporações e discussões
acaloradas na tribuna, a Câmara finalmente aprovou o projeto que
modifica a carreira dos servidores públicos municipais, cortando
alguns dos privilégios que foram sendo concedidos ao longo do
tempo por administrações irresponsáveis.
 
Com a aprovação do projeto, foram consideravelmente alterados os
benefícios ligados a avanços automáticos, acumulações em cascata e
reformulada a progressão remuneratória dos servidores municipais.
Ainda falta enfrentar o tema da licença-prêmio e dos regimes de
trabalho diferenciados, porém, já foi um grande passo na contenção do
aumento vegetativo da folha, que levaria, no curto prazo, à falência das
contas públicas.
 
Em um momento de crise financeira, em que os gastos com folha de
pagamento com pessoal já consomem mais da metade da receita do
município, foi necessário cortar na carne, para que esse custo não
seja imputado à sociedade como um todo mediante aumento de
impostos. É uma vitória para a cidade de Porto Alegre!



MUDANÇA NA EQUIPE
 

A Angela, nossa querida secretária desde o início do mandato, se
despediu da gente no final de março, voltando para sua terra natal,
Palmeira das Missões. Ela foi responsável por gerenciar o gabinete
#SomosAMudança dando o suporte necessário para que pudéssemos
chegar onde já chegamos! Deixo meu profundo e sincero
agradecimento por ter sido essa profissional competentíssima e
parceira durante esse tempo. Angela, sempre que voltar para Porto
Alegre, as nossas portas estarão abertas para te receber!  
 
Quem assume no lugar dela é a Maria Agostina, a Tina, que há alguns
dias já está nos ajudando a manter a nossa organização em dia,
gerenciando a minha agenda e dando o suporte operacional para o dia-
a-dia do gabinete. Ela é graduada em Hotelaria e Turismo pela Escola
Superior de Hotelaria e Turismo Del Plata em Montevidéu, no Uruguai,
pós-graduada em Administração de Empresas para Executivo Junior
pela FGV. Além de trilíngue, ela tem ampla experiência em atendimento
a executivos e empresas multinacionais, assessorando em eventos
empresariais
 

 
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:
 

https://www.youtube.com/FELIPECAMOZZATO
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551991596719&text=Ol%C3%A1,%20Camozzato!%20Quero%20receber%20conte%C3%BAdos%20do%20teu%20mandato.%20O%20que%20preciso%20fazer?


 
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
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