
Olá, tudo bem? 
 
Chegamos no último ano da jornada iniciada em 2017! 
 
Como você já sabe, a Câmara esteve em recesso durante todo mês de janeiro, mas o                
gabinete #SomosAMudança continuou trabalhando ativamente para que 2020 seja         
um grande ano de entregas para a cidade de Porto Alegre. Então, além da nossa               
prestação de contas dos gastos mensais do mandato, envio esse e-mail também            
com os destaques de janeiro: 
  

1. Retrospectiva 2019 
2. Planejamento estratégico para um 2020 histórico 
3. Tentativa (frustrada) da prefeitura para atropelar a Câmara 
4. Novo reforço no time 

  
Tenho certeza que você vai gostar do que vai ver! 👇 

 
COMPROMISSO COM A QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 

  
Nesse último mês de janeiro, o gabinete economizou R$ 17.425,21 do seu dinheiro             
somente em Quota Básica Mensal, que abrange materiais de escritório, telefone,           
diárias, assinaturas de jornais, etc. Isso representa cerca de 99% DO TOTAL de R$              
17.578,27 disponíveis! 
 
Para ficar por dentro, confira abaixo a tabela que separei com todos os gastos de               
janeiro:  



 
 

RETROSPECTIVA 2019  
  

O resultado do trabalho desenvolvido ao longo do último ano foi bastante positivo. Além              
de me manter como o vereador mais econômico de Porto Alegre – somando a              
economia de gastos do gabinete e de cargos não preenchidos –, 2019 foi também um               
ano com resultados expressivos em termos legislativos.  
O que eu fiz em 2019: 
 
✅Coautoria da Lei de Liberdade Econômica Municipal 
✅Comissão Especial de Revisão Legislativa 
✅Relatoria da Lei Orçamentária Anual de 2020 
✅Transparência do IPTU 
✅Revogações diversas de leis que atrapalhavam a cidade 
✅Fiscalização ativa com 49 pedidos de informação protocolados 
  
Clique aqui e confira minha Prestação de Contas de 2019 COMPLETA! 

http://felipecamozzato.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Presta%C3%A7%C3%A3o-de-Contas-2019.pdf?fbclid=IwAR1RX8VD9vqsdHkfdGgdF4gzAp5JCW6yRrb5W7BG619O3_SwW2A1_8XDUqg


 

 

 

 

REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MANDATO ✅  
  

Seguindo uma prática já consolidada no meu mandato, aproveitei o recesso           
parlamentar e o início de ano para reunir a equipe para um dia de imersão com a                 
finalidade de revisar o planejamento estratégico do mandato. 
 
Além de representar o fechamento do ciclo legislativo iniciado em 2017, 2020 também é              
ano de eleições municipais, onde teremos a chance de, novamente, fazer história em             
Porto Alegre, agora, elegendo uma bancada expressiva de vereadores que representam           
as ideias e valores do NOVO. 



 
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. 
 
Ao aplicar métodos de gestão típicos da iniciativa privada na gestão do mandato, é              
possível reunir dados de indicadores e metas para analisar e manter a eficiência do              
trabalho diário realizado dentro do gabinete.  

 

 

 

 

 PACOTE DE MEDIDAS CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO 
  
A última semana do recesso legislativo contou com um fato atípico na Câmara.             
Segunda-feira, dia 27 de janeiro, a prefeitura protocolou uma série de 6 medidas para,              
nas palavras do prefeito, salvar o transporte público da cidade. Ao mesmo tempo, foram              
convocadas sessões extraordinárias para que, nos dias 30 e 31 de janeiro, fossem             
apreciadas as medidas. 
 
Ou seja, o prefeito queria que em 3 dias a Câmara desse um veredito para um                
problema que se arrasta há anos! 
 
Dentre os projetos, estão: 
👉Taxa para carros com placas de outras cidades; 



👉Desconto no valor da tarifa em viagens fora do horário de pico; 
👉Autorização do direcionamento destas arrecadações para o sistema de transporte          
coletivo; 
👉Taxa de R$ 0,28 a cada km para cada motorista de transporte por aplicativo; 
👉Substituição do vale transporte por uma taxa de R$ 116,00 cobrada mensalmente de             
todos os trabalhadores por CLT; 
👉Revoga a cobrança da taxa da Câmara de Compensação Tarifária (CCT), que            
corresponde, hoje, à 3% da passagem.  
  
  
Como se tratava de um período de recesso, eu estava em viagem fora do país. Mas                
minha equipe permanecia atenta e contou com a prestatividade do meu suplente, Lino             
Zinn, para defender nossos valores. Em um ato que mostrou quão contrariados os             
vereadores ficaram com a situação, não houve quórum para votação dessas matérias.            
Agora, elas seguem um trâmite normal. Seguimos vigilantes! 

 

 

 

🧠 DICA DE LEITURA: 
 

👉 "O caminho da servidão" - F. A. Hayek 👈 
Nossa realidade é o resultado de uma economia planejada ou de ordem espontânea? 

"O caminho da servidão", publicado inicialmente em 1944, se mantém atual ao 
demonstrar, a partir de uma reflexão sobre o nacional socialismo e seu papel na 2ª 

Guerra Mundial, que a liberdade política é dependente da liberdade econômica. Uma 
leitura importante para fortalecer seu posicionamento a favor da liberdade. Clique no 

link acima e boa leitura! 
 

 

 

 

SUBSTITUIÇÕES NA EQUIPE 💪 
  
Janeiro também foi um mês de ajustes na nossa equipe. O Lucas Corrêa, que vinha               
trabalhando conosco desde 2018, deixou a equipe para seguir outros projetos em sua             
carreira. Agradeço ao apoio e dedicação durante todo o período que ele esteve             
conosco, desejando boa sorte ao Lucas em sua nova caminhada. 
 
Ainda no último mês tivemos a incorporação de Carlos Molinari ao nosso time. Carlos é               
advogado com 14 anos de experiência de atuação na área de responsabilidade civil,             

https://www.amazon.com.br/gp/product/8562816027/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=camozzato-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=8562816027&linkId=509fae2a71cfb3facc156c413901cb8b


contratos, direito do consumidor, imobiliário, securitário e outras matérias cíveis. Foi o            
primeiro Presidente Estadual do NOVO-RS e é um dos fundadores do partido no             
Estado. Também foi membro do Comitê de Ética Partidária – CEP até o início deste               
ano. 
 
Além disso, foi um dos responsáveis por me convencer de sair da indignação e              
concorrer nas eleições de 2016. Seja bem vindo Molinari! 
 

 

 

 

 

 

 

 

EU QUERO TRANSFORMAR POA 
Receba as novidades do mandato por Whatsapp clicando no botão acima ☝ ou             
enviando mensagem para (51) 99159-6719. 

SOU EMPREENDEDOR 
Quer receber periodicamente um compilado dos projetos de lei que estão tramitando na             
Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre que podem afetar seu negócio?            
Clique aqui para receber o Boletim do Empreendedor e cobrar os vereadores            
proponentes. 

 

 

 

  
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://api.whatsapp.com/send?phone=5551991596719&text=Ol%C3%A1,%20Camozzato!%20Quero%20receber%20conte%C3%BAdos%20do%20teu%20mandato.%20O%20que%20preciso%20fazer?
http://www.bit.ly/BoletimdoEmpreendedor
https://lpa.nitro.news/-jTYz/boletim-do-empreendedor/


 
  
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! 
  
  
Obrigado por acompanhar as novidades de janeiro. Nos vemos mês que vem! 

 

 

 


