
Prestação de Contas do Gabinete #SomosAMudança - Vereador Felipe Camozzato

Problemas com a mensagem? visualize no navegador.

Olá [Nome], tudo bem?

Aqui no gabinete #SomosAMudança sigo fazendo meu trabalho para
uma cidade menos burocrática, respeitando o dinheiro do pagador
de impostos. Além de receber um resumo dos gastos do mês do
gabinete, nesse email você também vai conferir:
 

1. Como pretendo acabar com o monopólio da PROCEMPA
2. Como desatamos os nós da burocracia do lixo
3. Por que faço parte da CPI do Marchezan
4. Projeto de transparência no ITBI que está prestes a ser votado

 
Tudo isso em primeira mão! Venha comigo 👇

COMPROMISSO COM A QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM)
 
Nesse último mês de setembro, o gabinete economizou R$ 16.951,11
do seu dinheiro somente em Quota Básica Mensal, que abrange
materiais de escritório, telefone, diárias, assinaturas de jornais, etc. Isso
representa MAIS DE 99% DO TOTAL de R$ 17.107,68 disponíveis!

Para ficar por dentro, confira abaixo a tabela que separei com todos os
gastos de setembro: 

 
            MONOPÓLIO DA PROCEMPA COM DIAS CONTADOS

Porto Alegre tem uma empresa pública de tecnologia, a PROCEMPA.
Mas calma, o absurdo não para por aí.  👇

A PROCEMPA detém um monopólio na prestação de serviços de TI
nas inúmeras esferas da administração municipal. Isso cria uma série
de problemas na implementação de soluções tecnológicas para a
cidade, uma vez que a empresa nem sempre consegue atender às
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demandas dos órgãos públicos e impede a Prefeitura de contratar
outros serviços por valores menores e com tecnologia superior.

Pensando nisso, propus uma alteração na Lei Municipal que regula a
empresa, fazendo com que a obrigatoriedade de contratação da
PROCEMPA seja extinta, trazendo opção de escolha e economia à
Prefeitura. Esse projeto (PLL 220/19) já está tramitando na Câmara e
vai dar bastante o que falar! 
 
 

 
DESVENDAMOS A BUROCRACIA DO LIXO 

Em abril, as regras de coleta de lixo foram alteradas, trazendo dúvidas
e burocracia para o empreendedor da área de alimentação. Todos os
grandes geradores de resíduos deveriam se cadastrar junto à Prefeitura
e serem responsáveis pela coleta, tratamento e destinação final do
lixo. 

Mas o que exatamente classifica uma empresa como grande geradora
de resíduos? 

Como presidente da FREPED, reuni minha equipe, empreendedores e
Diretoria de Destinação Final do DMLU para resolver o problema.
Como missão dada significa missão cumprida, entenda como
desatamos os nós da burocracia do lixo clicando aqui!
 
 

 PENSAMENTO DO MÊS:

👉 Muitas vezes a desburocratização não é só aprovação de novas leis
ou revogação das que atrapalham, mas ajudar a trazer claridade ao

cidadão e auxiliar na melhor organização do processo de trabalho do
poder público! 👈

 CPI DO MARCHEZAN INSTALADA. E AGORA? 
 
Fui um dos apoiadores da criação da CPI que investiga acusações de
irregularidades no governo Marchezan por entender que as acusações
levantadas são de interesse da população. É papel do legislativo
trabalhar para que sejam devidamente investigadas e
esclarecidas!

Estarei vigilante para que a CPI não perca o foco de investigar as
acusações e permitir que os investigados se defendam e esclareçam os
fatos. 

Você consegue conferir e compartilhar meu posicionamento na
íntegra aqui!
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ITBI TRANSPARENTE SIGNIFICA MAIS CONTROLE SOBRE SEU

DINHEIRO!  
 
O cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, pela receita do
Município, é feito com base em critérios pouco claros. Tanto é verdade
que em 75% das vezes, a avaliação da prefeitura é maior que o valor
declarado pelo pagador de imposto, sendo que em 1/4 dos casos a
diferença ultrapassa os 100%. Por isso, propus há alguns meses um
projeto que busca dar transparência à cobrança do ITBI, fazendo
com que a Prefeitura fundamente sua avaliação, explicitando os
critérios utilizados para chegar ao valor que será pago por você.

Isso significará menos abusos nas avaliações e mais controle
sobre o seu dinheiro!

O projeto está pronto para ser votado e precisamos do apoio da
população de Porto Alegre para que ele seja aprovado. Conto com
você para compartilhar a proposta e mobilizar seus amigos!💪
 

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:
 

 
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,
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sugestões e, claro, possíveis dúvidas. Minha equipe e eu ficaremos
felizes em saber a sua opinião!
 
 
Obrigado por acompanhar as novidades de setembro, [Nome]. Nos
vemos mês que vem!

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

Denunciar abuso
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