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VEREADOR MAURO IGNÁCIO VIABILIZA MELHORIAS
PARA OS BAIRROS ABRANCHES, PILARZINHO E TABOÃO
Revitalização em trecho da rua Mateus Leme

Vereador Mauro Ignácio com
moradores após a revitalização

Na audiência pública para
entrega do dossiê criado pelos moradores

Reunião de moradores discutindo a
revitalização em trecho da rua Mateus Leme

O vereador lutou junto com a comunidade pela revitalização que ocorreu na Rua Mateus Leme, num trecho de 720 metros, entre o cemitério do Abranches
até a rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas. Ignácio participou de diversas reuniões com a comunidade para tratar da revitalização, além de ter
intermediado reuniões entre os moradores e a Secretaria de Obras Públicas (SMOP) e entregue ao prefeito, em audiência pública, o dossiê criado pelos
moradores, contendo o histórico da rua e abaixo-assinado. Um difícil e longo caminho foi percorrido, no entanto, com a força de vontade da comunidade e
a insistência do vereador, pudemos apreciar essa conquista!

Reunião com o
CONSEG Pilarzinho

O vereador Mauro Ignácio esteve presente na posse da nova
diretoria do Conseg Pilarzinho, onde o presidente Claudino da Silva
Dias continua à frente de uma equipe muito comprometida com as
causas de segurança. Na ocasião, o vereador reafirmou seus compromissos com a comunidade e se colocou à disposição da diretoria.

Praça Estevão Mussak
receberá Academia ao Ar Livre
Aguardada com muita expectativa, a academia ao ar livre na Praça Estevão Mussak,
localizada na rua Doutor Rubem
Fleury, está prevista para instalação ainda neste primeiro semestre de 2016.
A implantação dos equipamentos de esporte e lazer foi indicada pelo vereador Mauro Ignácio, através de uma reivindicação encaminhada por Moises
Noronha, após contato com os
moradores. A aquisição de aparelhos e construção de base
para fixação dos mesmos serão
custeados por meio da destinação de emenda parlamentar do
vereador, no valor de R$ 35 mil.
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Mais uma Academia ao Ar Livre para a região

Vereador Mauro Ignácio juntamente
com equipe da FAS e SMELJ

Grupo Amigos do Pilarzinho

O vereador, juntamente com a presidente da FAS,
Marcia Fruet e chefe de gabinete, Fernando Guedes, e
com o secretário da SMELJ, Aluisio Dutra Jr, estiveram
com a equipe Amigos do Pilarzinho, tratando da academia ao ar livre que já está sendo implantada ao lado da
Paróquia São Marcos, na Rua Roberto Gava. Além disso, nesse encontro, o vereador também defendeu a
aquisição de colchonetes para a prática de atividades
físicas do grupo (044.01306.2016).

Mauro Ignácio
solicita melhorias
para o Parque Tingui
Visando melhor
atender os munícipes e turistas, o vereador Mauro Ignácio está solicitando
à Prefeitura Municipal, através do requerimento
044.00806.2015,
estudos para revitalização do Parque Tingui.
Para tanto, o
vereador solicita
implantação de banheiros químicos e
de bancos, instalação de bebedouros, demarcação de todas as vagas de
estacionamento e a criação de um espaço para depósito e devolução de achados e perdidos. Além disso, por
conta das principais reclamações estarem relacionadas à segurança, Ignácio solicitou o policiamento ostensivo (diurno e noturno) da Guarda Municipal em dias
de maior movimento.

Requerimento encaminhado à

Solicitação de reforço na sinalização

Vereador Mauro Ignácio tratando sobre a segurança
do bairro Abranches em reunião com moradores

Lombada na Rua José Bajerski

Conforme visita técnica realizada com a secretária da SETRAN, Sra. Luiza Simonelli, juntamente com o
diretor, Sr. Maurício Razera, e a engenheira Gisele Oliveira, constatou-se a necessidade de reforçar a sinalização do cruzamento das ruas José Bajerski e Guilherme de Souza Valente, no Abranches, em razão da falta de
visibilidade dos motoristas que ali trafegam.
Diante este fato, o vereador Mauro Ignácio encaminhou pedido à Prefeitura (044.11191.2014), e a implantação de lombada na Rua José Bajerski, próximo à Rua Guilherme de Souza Valente, foi atendida.
Outra solicitação do vereador foi a implantação de sinalização vertical na confluência das ruas Eugênio Flor
e Maria de Lourdes Mickosz (044.05446 .2014), no Taboão, pois ambas as vias são de ligação entre Curitiba e
Almirante Tamandaré, motivo pelo qual recebem grande fluxo de veículos leves e pesados, que trafegam,
muitas vezes, em alta velocidade e deixam de observar a preferência do cruzamento em questão.
Além disso, também para a Rua Eugênio Flor e Prodócimo Lago, foi solicitado à Prefeitura correção geométrica e sinalização específica em bifurcação em "Y" (044.11696.2014), também conforme visita técnica da
secretária da SETRAN, diretor e engenheira.
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