PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO

DAS AÇÕES
2017
“Olá, apresento o relatório das principais ações realizadas em 2017. Agradeço à população, que contribuiu com importantes sugestões
para a elaboração de projetos, indicações e pedidos de informação. Atuamos buscando o melhor para Balneário Camboriú: o caminho
do desenvolvimento sustentável, com equilíbrio e harmonia entre viabilidade econômica, justiça social e respeito ao meio ambiente.”

GESTÃO PÚBLICA / PREFEITOS EM BALNEÁRIO
CAMBORIÚ DEVERÃO PRESTAR CONTAS DAS
PROMESSAS DE CAMPANHA

MOBILIDADE URBANA / PROJETO DE LEI VISA
A CRIAÇÃO DO ESTATUTO DO PEDESTRE
Este estatuto visa ter o pedestre como elemento
central das políticas de mobilidade, qualificando a
infraestrutura urbana e estabelecendo direitos e deveres
aos mesmos. A intenção é ofertar mais segurança,
mobilidade, acessibilidade e conforto nos deslocamentos
a pé, com proteção em especial às crianças, pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida e as da terceira
idade. O projeto prevê a melhoria de calçadas, faixas
de pedestres sinalizadas e iluminadas, temporizadores
visuais e sonoros, tempo suficiente para travessia segura,
a diminuição de quedas e atropelamentos, o desestímulo
do uso de veículos, entre outros aspectos. (PL Nº 141/2017)

A proposta aprovada determina que o prefeito eleito apresente
metas para sua gestão, além da divulgação semestral e relatório
anual dos resultados obtidos. O objetivo é que a sociedade
possa acompanhar e avaliar a execução do plano de governo
(que foi proposto durante a campanha). As metas devem ser
para as mais diversas áreas, como educação, saúde, segurança,
mobilidade urbana, sempre com foco no desenvolvimento
sustentável do município. Assim como na iniciativa privada,
o governo também precisa dar resultados, que envolvem
a melhoria da qualidade de vida e pleno atendimento das
necessidades dos cidadãos. (EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 15/2017)
Leia a matéria

Leia a matéria

Vídeo

GESTÃO PÚBLICA / LEI REGULAMENTA A TRANSIÇÃO
ENTRE GOVERNOS DO EXECUTIVO
Esta lei consiste na obrigatoriedade da realização da transição
entre governos, devendo ocorrer de forma cordial, ética e
transparente. Assim, o prefeito eleito terá acesso garantido às
informações estratégicas e relevantes nos 60 dias que antecedem
o início do mandato, não dependendo da boa vontade do prefeito
que encerra o mandato, pois os serviços públicos devem ser
prestados continuamente. (LEI Nº 4032/2017)
Leia a matéria

ACOMPANHE AS AÇÕES E NOTÍCIAS DO VEREADOR

Vídeo
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QUALIDADE DE VIDA / PROJETO DE LEI REGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DE PARKLETS

MEIO AMBIENTE / LEI DETERMINA QUE
SUPERMERCADOS RECOLHAM ÓLEO DE
COZINHA USADO
Atendendo a sugestões da comunidade e de servidores
públicos de diversas secretarias e órgãos da administração pública municipal, foi proposta e aprovada a Lei que
dispõe sobre a criação de pontos coletores de óleo vegetal usado em supermercados com área superior a 800m².
O óleo de cozinha usado, quando despejado pelo ralo da
pia, pode causar o entupimento da rede de esgoto e poluir
os rios, o solo, lençol freático e oceano. (LEI Nº 4034/2017)
Leia a matéria

Vídeo

DESTAQUES

Atendendo sugestões
da comunidade, o
projeto regulamenta
a instalação e utilização de “parklets”. Semelhantes a miniparques, esses espaços
ocupam vagas de esExemplo de parklet em San Francisco /Califórnia
tacionamento público,
contemplando floreiras, bancos, mesas, lixeiras, paraciclos, entre outros. Considerando que Balneário Camboriú
possui poucas praças e áreas verdes urbanas, a iniciativa
visa, entre outros benefícios, ampliar a oferta de espaços
públicos, promover a convivência e criar um novo cenário
para as ruas, trazendo mais qualidade de vida para moradores e turistas. (PL Nº 169/2017)

ACESSIBILIDADE/ ADEQUAÇÃO DA LEI PARA OS
CÃES-GUIAS NAS PRAIAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O acesso e permanência em
locais públicos das pessoas
com deficiência visual acompanhadas de cães-guias são
garantidos pela legislação federal. Nesse sentido, foi proposta e aprovada a atualização da legislação municipal,
mantendo a proibição da presença de animais nas praias, mas agora excetuando-se os cães-guias, que são importantes facilitadores
da mobilidade das pessoas com deficiência visual. (LEI Nº 4085/2017)
Leia a matéria

Guilherme Peirão Leal, presidente da RAPS

Em Florianópolis recebendo a homenagem

LÍDER RAPS

HOMENAGEM DO CRA/SC

Selecionado como Líder pela Rede
de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS é uma rede nacional
suprapartidária que visa a evolução
do processo político e da democracia brasileira, a partir da formação
de lideranças políticas comprometidas com valores como ética,
transparência e sustentabilidade.

Durante o Fórum Estadual de Administração realizado em Setembro
de 2017, evento comemorativo aos
35 anos do Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina
(CRA-SC), André Furlan Meirinho foi
homenageado como Profissional
destaque em Administração Pública na região da Foz do Itajaí.

Leia a matéria

Leia a matéria

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL / REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS
O gabinete do vereador organizou a realização de uma Audiência Pública com o tema “Lixo: A gestão de resíduos sólidos
no município”, promovendo um debate técnico, profissional
e acadêmico. Realizada em abril, a audiência foi uma oportunidade para reabrir o diálogo, dando a oportunidade para
que tanto a comunidade como os demais agentes sociais, públicos e privados, envolvidos com o assunto pudessem expor
suas percepções sobre o contexto atual, suas necessidades e
propor soluções inovadoras e sustentáveis. Participaram do
evento a Prefeitura Municipal, Ministério Público, Secretaria
do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão
Social, EMASA, Ambiental, Coopermar, Instituto Eco-cidadão,
UDESC, UNIVALI, entre outros.
Leia a matéria

Vídeo

EXPEDIENTE: Informativo diagramado
pelo gabinete do Vereador André Meirinho
Av. das Flores, 675 - Bairro dos Estados
88339-130 - Balneário Camboriú - SC
comunicacao@andremeirinho.com.br
47 3263-7686
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Leia a matéria
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ATIVIDADES
PARLAMENTARES
Grande número de solicitações não
geram registros e são solucionadas
diretamente com o executivo, secretarias ou responsáveis específicos.

@andremeirinhooficial
andrefmeirinho

LEIS APROVADAS
EMENDA À LEI ORGÂNICA
PROJETOS NORMATIVOS*
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO*
INDICAÇÕES*

*Parte das iniciativas junto à mesa diretora

FISCALIZAÇÃO E POSICIONAMENTO
Ações de governo foram
acompanhadas, nas mais
diversas áreas como por
exemplo o programa “Se
Liga na Rede BC”, (que foi
iniciado após indicação nº
211/2016 do vereador) e
Fiscalizando o programa “Se liga na Rede BC”
que é essencial para a despoluição dos rios e praias. Foram feitos pedidos de informações
e contatos com secretarias, visando atender as demandas da comunidade, com estudos relevantes dos projetos e participação
ativa nas discussões em plenário. Os posicionamentos foram
significativos, buscando o melhor para a cidade, por exemplo,
contra o aumento de tributos, sugerindo a adoção de modelos
que ampliem a receita sem gerar custos para a população como
o direito à denominação de espaços e eventos públicos bem
como a publicidade. (Lei nº 3.907/2016 - Naming Rights, iniciativa
de André Meirinho quando atuou como Secretário da Fazenda).
Vídeo “Se Liga na Rede BC”

SIGA O VEREADOR
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ENTRE EM CONTATO

47 9 9950.1133
atendimento@andremeirinho.com.br

Vídeo Naming Rights

