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PRAÇA SAN MARCO

LINHA DE ÔNIBUS QUE LIGA SANTA FELICIDADE
AO CAMPINA DO SIQUEIRA ESTÁ BENEFICIANDO
CERCA DE 3 MIL PASSAGEIROS POR DIA

- ACADEMIA AO AR LIVRE
- CÂMERAS DE MONITORAMENTO
- REINSTALAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA
- AMPLIAÇÃO DO PONTO DE TÁXI
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UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA FELICIDADE É REFORMADA
sultas foram remanejadas para as Unidades de Saúde do São Braz e Orleans. Em resposta ao ofício 001/
2015 da nova Gestão do Conselho Local da Unidade
de Saúde de Santa Felicidade, a Prefeitura Municipal de Curitiba informa que atualmente o terreno da
UBS Santa Felicidade não comporta o padrão de UBS
510 m2, porém a SMS solicitou ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), a
elaboração de um projeto arquitetônico que fosse
adaptável as dimensões atuais do terreno, no qual a
planta padrão 320 m2 está construída. Tal solução
visa conseguir ampliar a área da edificação, sem necessitar de mais área de terreno. Atualmente o IPPUC
está desenvolvendo o anteprojeto, para posteriormente contratação do mesmo.

A reforma tão esperada, que estava prevista para
o segundo semestre de 2015, foi agilizada em reunião com o ex-Secretário de Saúde, Adriano Massuda, onde o vereador Mauro Ignácio insistiu na urgência de tal procedimento, apoiando o Conselho
Local de Saúde de Santa Felicidade e obtendo o sucesso esperado. Em resposta a solicitação do vereador, foi encaminhado documento com a informação
de que não havia previsão para reformar e ampliar a
UBS Santa Felicidade, tendo apenas a programação
do Programa Requalifica. Nesse Programa, foi previsto a realização da pintura externa e interna, troca
de algumas luminárias e revisão da cobertura, totalizando um valor de R$ 54.949,06. A reforma está
acontecendo no corrente mês de agosto, e as con-

NOVA ACADEMIA NA
PRAÇA SAN MARCO

Aguardada com muita expectativa, desde o
orçamento apresentado pelo vereador Mauro Ignácio em 2014, a academia ao ar livre na praça
Piazza San Marco, em frente ao Terminal de Santa Felicidade, já está funcionando e beneficiando os moradores da região. O vereador, que esteve na praça conferindo a implantação dos equipamentos e conversando com a comunidade,
está muito satisfeito com essa conquista. "Não é
de hoje que estou mobilizado e determinado a
buscar melhorias e obras para a nossa região",
afirmou. Além da implantação da academia ao ar
livre, a Praça San Marco também aguarda a implantação de duas câmeras de monitoramento.

CONFERÊNCIA DE SAÚDE
Na 10ª Conferência de Saúde da
Unidade de Santa
Felicidade, o vereador Mauro Ignácio
anunciou os projetos para a Praça San
Marco, como a implantação da academia ao ar livre,
agora já instalada, a
revitalização da
pista de skate e a
instalação de duas
câmeras de monitoramento, previstas no orçamento
municipal.

10ª Conferência de Saúde da Unidade Santa Felicidade

ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO
DAS RUAS VIA VÊNETO E SATURNINO MIRANDA
Moradores das imediações das ruas Via Vêneto e
Saturnino Miranda, bem como a população local,
vêm sofrendo com os constantes acidentes ocorridos no cruzamento dessas vias, haja visto que
a sinalização viária atual vem gerando confusão
e, somado a irresponsabilidade e ao desrespeito
por parte de alguns motoristas, aumenta significati-

vamente o risco iminente de novos acidentes graves.
Diante disso, o vereador Mauro Ignácio solicitou
alteração na sinalização viária ou estudos para implantação de rotatória, visando possibilitar a redução dos constantes acidentes que ocorrem no cruzamento das ruas mencionadas (044.09323.2015).
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MAIS SEGURANÇA PARA SANTA FELICIDADE
Visando inibir a prática de delitos criminosos, o vereador Mauro
Ignácio apresentou emendas parlamentares no valor de R$49 mil
para implantação de sistemas de
vídeo monitoramento na praça San
Marco, localizada na Via Vêneto
(302.00236.2014).
"Diariamente inúmeras ocorrências são registradas de ações de marginais, assaltantes e malfeitores,
principalmente em locais com grande concentração de pessoas,
como as áreas mencionadas. Desta forma, a adoção destes mecanismos torna-se indispensável
para garantir a segurança pública das
pessoas que circulam a região", afirma o vereador.
Santa Felicidade é considerada o
maior centro gastronômico do sul do

A implantação de câmeras de monitoramento
na região é uma necessidade urgente

país, motivo pelo qual é um dos principais pontos turísticos de Curitiba
e, por esta razão, recebe em média
mensal 250.000 pessoas, entre turistas, trabalhadores e moradores da
região. Sendo assim, a potencialida-

Vereador Mauro Ignácio juntamente com a Guarda Municipal
detalhando a implantação de câmeras na Praça San Marco

de da região requer diversas intervenções do Executivo municipal, em
especial voltadas à segurança pública, que deve priorizar as medidas de
melhorias previstas.
Desde 2013 o vereador solicita,

por meio de requerimentos, a implantação dessas medidas de segurança
à prefeitura. No entanto, em resposta, a mesma informou estar no estágio de estudos técnicos e de disponibilidades orçamentárias.

GM ATENDE QUASE 500 OCORRÊNCIAS
NA REGIONAL SANTA FELICIDADE
No primeiro trimestre de 2015, a
Guarda Municipal (GM) de Curitiba
registrou 486 ocorrências nos 13
bairros que pertencem à administração regional de Santa Felicidade. No
levantamento, que responde parte
do pedido de informações ao Executivo protocolado pelo vereador Mauro Ignácio, o topo da lista de atendimentos é ocupado pelos bairros Santo Inácio, com 119 ocorrências, seguido de Santa Felicidade, com 84.
No requerimento (062.00164.
2015), o vereador questionou a prefeitura sobre quantos atendimentos
foram realizados pela GM na regional em 2015; quantos dos atendimentos estavam relacionados a assaltos e o local das ocorrências; e
quais foram os outros tipos de ocorrências registradas. "É de extrema
importância conhecermos a realidade da região, para propor a criação
de políticas públicas que aproximem
a instituição da comunidade, visando melhores resultados na segurança pública", explicou. Na resposta

Presença da Guarda Municipal é necessária e deve ser ampliada

enviada ao Legislativo (ofício 205/
2015-EM/GTL), a administração municipal detalhou o número de ocorrências registradas por bairro. Os locais com menor índice de atendimentos foram Seminário, com 6; Cascatinha, com 4 ocorrências; e Lamenha
Pequena, com um único atendimento feito pela Guarda Municipal até o
fim de março.

Neste período, a GM ainda atendeu 48 ocorrências de roubo - que é
o furto com ameaça. Assaltos ocorreram em oito dos 13 bairros da regional. Os maiores índices foram registrados em Campina do Siqueira
(11), Santa Felicidade (10) e Mossunguê. Conforme o levantamento,
quase metade destes crimes (22)
aconteceram no transporte coletivo.

As demais ocorrências atendidas
estão relacionadas a diversos tipos,
como abordagens (16 atendimentos); agressões físicas ou verbais (7);
captura de animais (17); danos ao
patrimônio público e privado (57);
disparo de arma de fogo (2); furtos
(11) pertubação do sossego (99); tráfico e uso de drogas (16); e trânsito
(16).
Segundo Mauro Ignácio, uma das
ideias é a implantação definitiva da
Ciclopatrulha, buscando o policiamento preventivo nos bairros de nossa regional. Ele salienta que, no orçamento de 2014, apontou recursos
para a compra de oito bicicletas e
equipamentos para operação da ciclopatrulha. Apesar de a operação
ter acontecido por um breve período
na região, em razão da falta de pessoal, os equipamentos ainda estão
disponíveis. A expectativa é que a
ciclopatrulha volte a realizar o policiamento, após o concurso que contratará mais 400 guardas até o início do próximo ano..
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NOVA ROTA DE LINHA DE
ÔNIBUS LIGA SANTA FELICIDADE
AO CAMPINA DO SIQUEIRA

ÁGUA NA PRAÇA E
AMPLIAÇÃO DO PONTO DE TÁXI
PRESIDENTE DO PONTO DE TÁXI DE SANTA FELICIDADE
AGRADECE O VEREADOR MAURO IGNÁCIO

Taxistas agradecem o vereador pela ampliação do
ponto de táxi em frente ao Terminal Santa Felicidade

Novo trajeto da linha Santa Felicidade/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 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.

Quem passa pela Praça San Marco,
ou frequenta o local com a família nas
terças-feiras para comer o famoso pastelzinho e levar verduras fresquinhas
pra casa, já estava acostumado com
uma torneira, de grande utilidade, que
era disponibilizada à população. Contudo, a prefeitura solicitou a retirada
do ponto de água, prejudicando de
imediato os feirantes e taxistas.
Segundo Paulo Daniel de Oliveira,
taxista e presidente do ponto de táxi
da Praça, a falta da torneira acabou virando um grande transtorno no local.
Foram inúmeros pedidos para que
reinstalassem, mas sem sucesso. "Já
cansado de recorrer de setor em setor, procurei o vereador Mauro Ignácio que abraçou nossa causa e, felizmente, conseguimos a reinstalação da
torneira", afirmou.
Além da reinstalação do ponto de
água, Paulo Daniel também agradece
ao vereador Mauro Ignácio pela pintu-

Paulo Daniel de Oliveira, taxista e presidente
do ponto de táxi da Praça San Marco, muito
satisfeito com a reinstalação da torneira

ra de extensão e ampliação da área de
estacionamento de táxis, no ponto da
Via Vêneto, em frente ao Terminal
Santa Felicidade. A ampliação deu-se
por meio de um requerimento, encaminhado pelo vereador, à Prefeitura
Municipal (044.09055.2015).
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