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VEREADOR MAURO IGNÁCIO VIABILIZA MELHORIAS PARA OS
BAIRROS CAMPO COMPRIDO, CIC, GABINETO E ORLEANS
Solução para alagamentos no Gabineto
Moradores que estiveram em reunião na secretaria de obras, acompanhados do vereador Mauro Ignácio, ouviram do diretor Wilson Machado que
o projeto para resolver o
problema de alagamentos
na Rua Paulo Warcoskz, esquina com a rua Pe. Jacinto
Miensopust, está em fase
final de conclusão, faltando apenas a topografia do
local. Segundo o diretor, as
obras acontecerão neste
primeiro semestre.

Feira de Artesanato
do Orleans

Reunião na Secretaria de Obras Públicas (SMOP)

Novos computadores para a Escola Anita Gaertner
Em visita a direção da Escola
Anita Merhy Gaertner, o vereador constatou a precariedade
dos computadores antigos, muitos sem funcionar, e antecipou
a diretora Roseli e vice Viviane
que parte de sua emenda, do orçamento de 2016, será destinada para a Escola, que receberá
18 novos e modernos computadores, assim que autorizado pelo
prefeito e realizado os procedimentos de licitação.

A feira de artesanato no Jardinete Zezé Ribas, localizado na Rua Jose Michna Filho, acontecem todos os
sábados, das 10h ás 16h, e é uma ótima oportunidade
de conhecer e adquirir produtos de qualidade e bom
preço. "Essas feirinhas são importantes e, com o apoio
da Prefeitura, as artesãs ganham espaço para mostrar
seus trabalhos e fortalecem a economia local. Fico feliz
em poder contribuir para esse momento e agradeço a
equipe da Secretaria de Turismo que deu todo apoio
para as feirantes", destacou o vereador.

Nova lombada na rua Eduardo Sprada
Devido apelo de moradores, pais, alunos e funcionários da Escola Úrsula
Benincasa, o vereador Mauro Ignácio solicitou à Prefeitura Municipal implantação de lombada e/ou redutor de velocidade na rua Eduardo Sprada, em
frente à escola (044.09835.2015), além de repintura da faixa, reforço na sinalização horizontal e vertical (044.17254.2015). Felizmente, a solicitação foi atendida e já está beneficiando a todos que circulam por ali.

Vereador Mauro Ignácio na Rua Eduardo Sprada,
que recebeu lombada em frente à Escola Úrsula Benincasa
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Em sintonia com a comunidade...

Mauro Ignácio juntamente com Clovis Baraco que, representando os comerciantes da Rua Robert Redzinski, reivindicou a revitalização da mesma

Na Associação de Moradores do Gabineto

Visitas no comércio da
Rua Eduardo Sprada com Edson Pires

Na Igreja São José do Trabalhador
com os membros da Paróquia

Visitas no comércio da
Rua João Falarz com Vilmo Damo

Vereador juntamente com Vilmo Damo,
diretor do CEEBJA Campo Comprido

Grupo As Faceiras

Academia para o
Jardinete Loris Escorsin

Apoio para a Escola Especial Ali Bark

FOTO: EDSON PIRES

Visita do açougue Boi Gordo

A implantação de academia ao ar livre para o Jardinete Loris Escorsin, localizado na Rua Jeremias Maciel Perretto,
foi solicitada por meio da destinação de
emenda parlamentar do vereador, no
valor de R$ 35 mil. Os aparelhos de ginástica ao ar livre proporcionarão aos moradores da região a prática de atividade
física, favorecendo a melhoria da qualidade de vida dos mesmos, através da prevenção de doenças e redução de estresse, reduzindo problemas para a saúde pública e
promovendo a interação entre a comunidade.

Recebido pela diretora Giovana, Ignácio esteve na Escola Especial Ali Bark para
conferir o início da construção da quadra
de esportes, questão a qual encaminhou
ao prefeito no ano passado. Posteriormente, o vereador aproveitou para conhecer
os equipamentos de informática disponíveis, os quais necessitam de atualização e
adequação ao ensino especial, e disponibilizou emenda parlamentar prevista no orçamento de 2016 para a renovação e atualização dos equipamentos, assim como a
Escola Anita Gaertner.

VEREADOR MAURO IGNÁCIO
www.mauroignacio.com.br -
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FOTO: EDSON PIRES

Orleans ganha nova quadra de vôlei

A nova quadra de Vôlei com playground está localizada na Rua João Baptista
Chanoski, cruzamento com a Rua Luiz Foggiato, na Vila Real. O espaço denominado
Jardinete Andreia Cristina Ferreira, foi revitalizado, através da emenda orçamentária apresentada pelo vereador em 2015, agora concluída pela Secretaria Municipal
Meio Ambiente (SMMA). Uma reivindicação antiga dos moradores e vizinhos que
agora possuem um local para praticar o esporte, se reunir em comunidade ou levar as
crianças ao parquinho.

Câmeras na João Falarz
O vereador esteve recentemente em
reunião na Secretaria da Defesa Social
(SMDS), com o secretário Rene Roberto
Witek e Edson Pires, representando os
comerciantes da região, solicitando um
reestudo sobre a implantação das câmeras na João Falarz e apoio imediato da
Guarda Municipal no patrulhamento da
região. Conforme acordado, o estudo
deverá ser apresentado até julho.

Mauro Ignácio viabiliza implantação
de câmeras na Toaldo Túlio
Próximo passo será ampliar o monitoramento para João Falarz
Diante a
FOTO: EDSON PIRES
preocupação e
apelos de comerciantes e
clientes referentes à insegurança da via
João Falarz, o
vereador Mauro Ignácio está
buscando, junto ao poder público, a implantação de câmeras de monitoramento em toda a extensão da via, a exemplo do que já está fazendo na
Avenida Ver. Toaldo Túlio.
Ao solicitar orçamentos, num primeiro instante, o valor ficou muito acima do imaginado. Por isso, o vereador solicitará uma reavaliação, que se encaixe numa realidade
mais próxima, para que assim, possa apresentar emendas ao orçamento municipal,
como foi realizado na Av. Toaldo Túlio, no São Braz, e na Praça San Marco, em frente ao
terminal Santa Felicidade, as quais serão instaladas no próximo mês, monitoradas pela
Central de Operação, localizada na Rodoferroviária.
O vereador ressalta que foram dois anos de insistência para que as câmeras na
Toaldo Túlio fossem instaladas e que, inclusive, foi preciso encontrar um profissional
particular para fazer os estudos supervisionados pela Guarda Municipal. No caso da
João Falarz, Ignácio pretende usar os conhecimentos já adquiridos, acelerando os estudos técnicos para avaliar os pontos críticos, com a finalidade de elaborar um projeto
piloto com menos câmeras, para que assim, o custo seja menor. Além disso, será fundamental a participação e envolvimento dos comerciantes, já que, atualmente, o monitoramento é fundamental para inibir ações criminosas e investigar delitos já efetuados.

FOTOS: EDSON PIRES

Revitalização de ruas na região

Rua Paulo Warkocz

Rua Robert Redzinski

Acompanhando as obras de
revitalização da Rua José Nicco

Conferindo a satisfação
de moradores na Rua José Nicco

A comunidade comemora as melhorias de pavimentação das ruas Grã Nicco, José Nicco e Pedro Nicco, no Mossunguê. O vereador visitou o bairro e conferiu a satisfação dos
moradores perante essa benfeitoria.
Ciente de que outras ruas da regional merecem a mesma atenção, Ignácio também protocolou requerimentos à Prefeitura para revitalização das ruas Paulo Warkocz e
Robert Redzinski, que encontram-se em situação precária por conta do tempo e do intenso fluxo de veículos pesados. Ignácio aguarda respostas definitivas da prefeitura, para
que assim possa juntar esforços com a comunidade e cobrar da mesma uma ação efetiva, que consiga resolver os problemas enfrentados pelos moradores e todos que utilizam
as vias em questão.

>> Expediente
Informativo do vereador Mauro Ignácio – Contato: 3350-4586 – Escritório do bairro: Rua Domingos Dalabona, 185 – São Braz – Fone: 3273-3051 – E-mail: mauro.ignacio@cmc.pr.gov.br
Jornalista Responsável: Edilton Stival – MTB 9164-PR | Edição/Textos: Laura Lana dos Santos - imprensa.mauroignacio@gmail.com | Diagramação e Arte: Editora Exceuni – Aldemir Batista
(41) 3657-2864 – exceuni@uol.com.br | Tiragem: 1.000 exemplares – Impressão: Press Alternativa (41) 3657-4542 / 3047-4280 – comercial1@pressalternativa.com.br
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Rua Maria Homan Wisniewski

Reafirmando compromissos

Vereador Mauro Ignácio juntamente com o novo administrador
da Regional da CIC, Ton Vargas, e o presidente Toninho Ceará

Linha de Ônibus ligará a Rua Luiz
Tramontin ao Terminal Campo Comprido

Reunião com diretor de transporte da URBS, Daniel Andreatta, e o engenheiro Luiz Filla

O vereador está em tratativas com a URBS em relação à esta velha expectativa
dos moradores que residem nestas duas ruas, especialmente nas proximidades do
Conj. Marselha que, para seus deslocamentos, precisam percorrer grandes distâncias.
Inicialmente, mais de 500 famílias residentes da localidade, através de um abaixo
assinado, solicitaram a alternativa do transporte à URBS e o apoio do vereador Mauro Ignácio na conquista desta nova linha, o que foi feito pela proposição
062.00138.2015.
Além disso, o engenheiro Rodrigo Binotto Grezetti, ex-diretor de Transportes da
URBS, autorizou a concretização da nova linha, traçando um roteiro para a mesma.
No entanto, o documento caminhou pelos diversos departamentos da URBS e a
resposta foi negativa.

Na audiência da CIC, na Associação de Moradores do Jardim Gabineto, o
vereador Mauro Ignácio reafirmou sua disposição de defender com a comunidade investimentos para o bairro, elogiando o novo administrador Ton Vargas pela sua articulação e disposição. Além disso, o vereador também lamentou os últimos anos, em que o bairro recebeu poucos investimentos públicos,
e salientou que o novo administrador terá um grande desafio em recuperar a confiança das lideranças e dos moradores.

IPPUC apresenta estudos para
resolver engarrafamentos no viaduto
Vereador se empenha para que o mesmo conste no orçamento de 2017
FOTO: GERSON KLAINA

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) atendeu ao pedido do vereador
Mauro Ignácio referente à manutenção de iluminação na rua Maria Homan Wisniewski,
esquina com a rua Deputado Gabriel Sampaio (044.17523.2015).
Para a mesma rua, Ignácio solicitou recape asfáltico em toda a sua extensão, devido
a situação precária da mesma, por conta do tempo e do intenso fluxo de veículos pesados (044.09532. 2015).
Além do mais, um pedido para implantação de lombada ou redutor de velocidade
também foi realizado através do gabinete do vereador, no trecho entre as ruas João
Dembinski e Robert Redzinski (044.15455.2015). Diante disso, foi elaborado um projeto
que contempla a manutenção e reforço da sinalização viária com linhas de estímulo a
redução de velocidade e legendas sobre o pavimento.

Após muita insistência e luta, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (Ippuc) apresentou os estudos para acabar com os engarrafamentos no viaduto
do Orleans, que cruza a BR-277. Coordenador do projeto, o engenheiro Márcio Teixeira
defendeu que a melhor opção é realizar as obras em duas etapas. Primeiramente haveria a duplicação do viaduto, entre outras intervenções, que melhoraria o tráfego por
cerca de quatro anos, e depois ocorreria a implantação de uma interseção em diamante
em ponto único, com vida útil de mais de 20 anos.
"Os engarrafamentos no viaduto do Orleans afetam todos que lá circulam, um caminho usado por muitos curitibanos. Tenho levantado esse tema e uma solução há três
anos", disse Ignácio. "Para viabilizar as obras, é preciso levantar recursos, e o projeto
executivo precisará de cerca de R$ 300 mil. Diante disso, proponho a apresentação de
uma emenda coletiva ao orçamento do próximo ano que beneficie as intervenções no
viaduto do Orleans", concluiu.
Fonte: CMC

