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UNIDADE DE SAÚDE NO SÃO JOÃO
O vereador Mauro Ignácio apresentou na Câmara Municipal e teve aprovada pelos vereadores presentes, a
sugestão encaminhada ao Executivo,
para estudos urgentes e construção de
Unidade de Saúde no São João.
Acontece que esse bairro vem crescendo e a US Santa Felicidade, que
atende a região, já não comporta tantos pacientes.
O vereador também pediu informações à Prefeitura sobre a programação da reforma e ampliação da US
Santa Felicidade, em atendimento a
uma reivindicação da comunidade e

de membros do conselho de saúde local.
Em se tratando da US São João, Mauro Ignácio ressalta que uma construção deste porte não é tão simples para
se conquistar.
Ele dá como exemplo a CrecheCMEI daquele bairro, agora em construção, após cerca de 10 anos de luta,
ressaltando que para se concretizar
esse sonho da US São João será preciso uma grande mobilização da comunidade, a fim de que em 2016, ela
conste no plano de governo de todos
os candidatos a prefeito.

ALAMBRADO PARA A PRAÇA
WALTER MOACIR FERRI

A Praça Walter Moacir Ferri localiza-se na rua Francisco Hernandes Batista

O vereador Mauro Ignácio solicita
orçamento para a implantação de
alambrado e aproveitamento do
alambrado já existente, em torno
da Praça Walter Moacir Ferri, localizada na rua Francisco Hernandes Batista (044.08538.2015).
Ele justifica a proposição pelo apelo popular e, principalmente, pelo fato
de a cancha esportiva em questão es-

tar próxima a um bosque de mata nativa. "As crianças se obrigam "correr"
atrás das bolas que caem nas ruas próximas e no matagal, ficando expostas
ao risco iminente de sérios acidentes",
explicou o vereador. Ademais, a implantação ora requerida busca maior
segurança aos moradores que utilizam
do espaço para a prática de atividades
físicas.

Unidade de Saúde Santa Felicidade já não comporta tantos pacientes

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO
DE LAZER NA VILA HAQUIM

Cerca de 50 famílias que habitavam a Vila Haquim foram reassentadas pela Companhia de Habitação
Popular de Curitiba (Cohab) para sobrados e apartamentos dos Residenciais Aroreira IV, V e VI, no bairro
Santa Cândida. A vila, que se formou
em terreno que pertencia a uma imobiliária e havia sido entregue ao município como pagamento de impostos atrasados, agora encontra-se sem

função social. Diante disso e considerando que o bairro São João ainda
não conta com equipamentos públicos
de lazer disponibilizados aos munícipes
residentes, o vereador Mauro Ignácio enviou uma solicitação à Prefeitura Municipal (044.00814. 2015), para implantação de espaço de lazer (quadras poliesportivas, academia ao ar
livre, parquinho, etc.) na área em que
se localizava a Vila Haquim.
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SÃO JOÃO COMEMORA IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA
PRÓXIMO PASSO SERÁ IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA NA JOSÉ VALLE

Nova sinalização na Rua José Valle

Foi concluída a solicitação do vereador Mauro Ignácio para implantação de rotatória nas confluências
das ruas Francisco Dallalíbera, Ari
José Valle e Bassamo de Grappa
(044.12049.2013). O vereador Mauro Ignácio, que acompanhou as reuniões de comerciantes, moradores e
usuários desta rua, agradece a equipe da Secretaria Municipal de Trân-

sito (SETRAN) e a Regional Santa
Felicidade, e conta com a sensibilidade e eficiência da administração
regional para os fatos e necessidades da comunidade.
Agora, esperamos que a lombada prometida na Rua José Valle também seja implantada o quanto antes, atendendo os apelos dos comerciantes e moradores do bairro São

IMPLANTAÇÃO DE REDE
DE COLETA DE ESGOTO
Moradores das ruas Alfredo Muraro e Ângelo Domingos Durigan anseiam
pela implantação da rede de coleta de esgoto. No total, são 21 requerimentos encaminhados pelo vereador Mauro Ignácio à Sanepar, que buscam atender as reivindicações deste serviço, com o intuito de melhorar
as condições sanitárias e a qualidade de vida da comunidade local.

Reunião com os comerciantes para implantação de lombada na Rua José Valle.

João pois, mesmo com a existência
de "ilha", encontram dificuldades
para acessar o comércio da região,
haja visto os constantes acidentes
ocorridos no local. Ademais, o dispositivo ora solicitado já foi autorizado pela SETRAN e estava na programação de setembro de 2014 para
implantação, conforme reunião e visita técnica com a secretária Luiza

Simonelli e que, todavia, não aconteceu. A Prefeitura Municipal respondeu ao requerimento do vereador
Mauro Ignácio (044.01206.2015) informando que o projeto foi encaminhado à administração regional de
Santa Felicidade e sua execução seguirá o planejamento para aquisição
de materiais, orçamentos e processos licitatórios.

REVITALIZAÇÃO DE
RUAS NO SÃO JOÃO
Visando a melhoria das condições do revestimento asfáltico, por
meio de requerimentos encaminhados à Prefeitura Municipal, o vereador Mauro Ignácio solicitou a revitalização das ruas José Maria
Wabeski (044.13020.2015), Professor Antônio Carlos Raimundo
(044. 12972.2015) e Onofre Pedro Santos (044.12973. 2015).

REALOCAÇÃO DO PONTO DE TÁXI NA JOSÉ VALLE
O ponto de táxi localizado na Rua
José Valle vem causando grandes
prejuízos aos comerciantes locais
que, segundo eles, perderam gran-

de parte de seus movimentos pelo
fato de não disponibilizarem estacionamento próximo para seus clientes. Diante essa situação, o verea-

dor solicitou junto a URBS a reavaliação da implantação de novos pontos de táxi, haja visto que a maioria
foram implantados em vias comer-

ciais de bairros, eliminando vagas de
estacionamento em frente a muitos
comércios que dependem do espaço (043.00195.2015).
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Um novo Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI) está sendo
construído no Bairro São João, na
regional Santa Felicidade, e abrirá
150 vagas para o atendimento de
crianças de 0 a 5 anos, na educação
infantil.
Há tempos a população local
aguarda a construção da instituição
de ensino para suprir a necessidade
de atendimento ao crescente número de famílias da região. Em 2013, o
vereador Mauro Ignácio encaminhou
um requerimento de pedido de informações oficiais à Prefeitura Municipal (062.00121.2013) sobre a construção do CMEI São João, questionando sobre o cronograma e o custo total da obra, e sobre a situação e a
localização do processo administrativo de construção da mesma. Em
resposta ao pedido de informações
do vereador, a Prefeitura informou
que a Secretaria Municipal de Edu-
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NOVO CMEI VAI ABRIR 150 VAGAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO SÃO JOÃO

cação (SME) estava fazendo todos os
procedimentos de ajustes em relação ao diagnóstico do Programa de
Ações Articuladas (PAR) do Governo
Federal, no sentido de captar mais
recursos para a Educação do muni-

cípio. Além disso, a prefeitura também afirmou não haver previsões
quanto a liberação de recursos, mas que
seria avaliada a possibilidade de utilização de recursos do próprio município para a construção da unidade.

Mais uma vez, em 2014, Mauro
Ignácio formulou um novo pedido de
informações (062.00051.2014) sobre
a situação da liberação dos recursos
para início das obras do novo CMEI.
Neste, a Prefeitura informou que todos os ajustes solicitados já haviam
sido realizados e, portanto, a construção seria realizada em parceria
com o Governo Federal.
A ordem de serviço para o início
da obra foi assinada pelo prefeito
Gustavo Fruet durante um encontro
com moradores da região.
A construção receberá investimento de R$ 2.283.528,09 e terá
quase 600 metros quadrados de
área, com seis salas de atividade,
salas para os profissionais da educação infantil, para administração,
refeitório, lactário, banheiros, cozinha, dispensa e solário. A previsão
é de que obra seja concluída em onze
meses.

NOVA ROTA DE LINHA DE ÔNIBUS LIGA
SANTA FELICIDADE AO CAMPINA DO SIQUEIRA
A linha de ônibus Tuiuti/Barigui,
que passou a ser Terminal Santa
Felicidade/Campina do Siqueira, já
está circulando pelo novo trajeto e
beneficiando quem se desloca de
ônibus entre os bairros Santa Felicidade e Campina do Siqueira.
Desde o primeiro semestre de
2013, o vereador Mauro Ignácio
vem trabalhando pela implantação
de uma linha de ônibus que ligasse
os dois terminais, em atendimento
aos inúmeros pedidos que vinha

A ampliação atende, por dia, em torno de 3 mil passageiros

recebendo de usuários residentes
em Santa Felicidade que, para atingir o Campina do Siqueira, precisavam fazer integração na Estação
Mercês com o Ligeirinho Inter 2.
Com a nova linha, os usuários do
Inter 2 também são beneficiados
com a redução da demanda neste
ponto. O trajeto da nova linha é realizado a partir do Terminal Santa Felicidade, pelas ruas Via Veneto, Nicolau José Gravina, Francisco Basseti Junior, Laudislau Kula e BR 277.
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