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VEREADOR MAURO IGNÁCIO INOVA
NO JEITO DE FAZER POLÍTICA
É inédito na história local, entre vereadores eleitos com votos na Regional de Santa Felicidade, alguém que publicamente
defenda e evidencie as necessidades da comunidade, que saia do discurso e busque a solução. Contudo, isso é o que vem
acontecendo com Mauro Ignácio, funcionário público estadual, formado em administração de empresas e pós graduado em
tecnologia da informação e administração pública. Hoje, na função de vereador, ele está reivindicando investimentos municipais,
estaduais e federais para os bairros da regional de Santa Felicidade e colhendo os frutos do seu trabalho com a comunidade.

INVESTIMENTOS
FEDERAIS DE MAIS
DE R$ 600 MIL

Há cerca de dois anos o vereador Mauro Ignácio vem tratando com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a construção de quadra
poliesportiva e de tênis na Praça Moema Monclaro, no São Braz.
A falta de recursos era o principal entrave,
que foi solucionado com a emenda federal de
R$260 mil do senador Álvaro Dias para a execução das obras.
O deputado federal Luciano Ducci, atendendo ao pedido do vereador, já sinalizou R$350
mil em emendas federais de 2015, que serão
destinados à saúde da região.

DUPLICAÇÃO DO VIADUTO ORLEANS
Outro tema que tem merecido a atenção especial do vereador Mauro Ignácio
é duplicação do viaduto Orleans. Após
vários questionamentos, o Instituto de
Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) informou possuir projetos
para alargamento do viaduto e que, já
há algum tempo, na medida do possível,
vem desenvolvendo junto com a SETRAN
estudos mais abrangentes para a região,
de forma que a solução proposta seja realmente efetiva, modelando as possíveis alternativas em softwares complexos de engenharia de
tráfego. Tão logo, finalizados os estudos, o vere-

ador será cientificado. Entretanto, Ignácio destaca ser de extrema importância que a comunidade
se mobilize e reforce os pedidos via 156.

PREOCUPAÇÃO COM A SEGURANÇA
CÂMERAS DE MONITORAMENTO: Além de reivindicar mais policiamento e estrutura para a segurança local, Mauro Ignácio também
apontou no orçamento R$166 mil para implantação de câmeras de
segurança na Av. Vereador Toaldo Túlio e para a praça San Marco,
em Santa Felicidade. Uma medida inovadora e inédita que irá auxiliar os responsáveis pela segurança na região.
CICLOPATRULHA: Santa Felicidade e São Braz foram os primeiros
bairros a testarem o patrulhamento com bicicletas através da iniciativa do vereador, que alocou recursos no orçamento para a compra de oito bicicletas e vestuário. O
serviço foi temporariamente suspenso devido à falta de guardas municipais para o trabalho.
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REESTRUTURAÇÃO DO CONTORNO SUL
O vereador também buscou informações através do gabinete do deputado Luciano Ducci sobre as obras do
Contorno Sul prometidas pela presidente Dilma no ano passado. Embora
com cortes no orçamento federal, o
DNIT tem reservados R$50 milhões para
esta finalidade. O órgão está providenciando encaminhamentos para licitação do projeto e execução da obra, que
deverá ter investimentos superiores a
R$400 milhões. O projeto prevê para
estruturação do Contorno Sul, a construção de viadutos e de mais pistas
entre os viadutos da BR 277 e BR 116,
num trecho de 14 quilômetros.

CONTORNO NORTE
Além do Contorno Sul, Ignácio
também está solicitado medidas
administrativas urgentes para a
duplicação do Contorno Norte Rodovia Admar Bertolli (PR 418),
no trecho entre Curitiba (BR 277)
e o município de Colombo (Rodovia da Uva), hoje palco de muitos
acidentes com mortes e elevados
danos materiais.

ATIVIDADES
LEGISLATIVAS

PROJETOS DE LEI

GRATUIDADE NOS ESTACIONAMENTOS
DE SHOPPINGS E SIMILARES
O projeto do vereador Mauro Ignácio, que visa proibir a cobrança de
estacionamento em estabelecimentos com metragem superior a
2.0000m², prevê a proibição da cobrança nas vagas exigidas pela pre-

feitura. As que ultrapassem o mínimo especificado pela legislação podem ser cobradas normalmente. O
vereador afirma que o principal foco
são os shoppings e similares, que
além de explorar a questão comer-

cial, faturam também com estacionamento. Segundo o vereador, a intenção é que as vagas sejam rotativas, para evitar que um carro ocupe
o local por período excessivo. O projeto aguarda votação em plenário.

30 MINUTOS PARA ESPERA POR CONSULTA MÉDICA
O projeto de lei em tramitação
na Câmara Municipal trata tanto da
rede pública de saúde de Curitiba,
quanto dos estabelecimentos privados. Proposta por Mauro Ignácio, a
matéria fixa em 30 minutos o tempo máximo de espera por consultas e exames em hospitais, clínicas, consultórios, unidades básicas de saúde (UBS), unidades de
pronto atendimento (UPAs) e labo-

ratórios (005.00164.2015). "Não podemos nos conformar com tal demora que é um grande descaso com o
munícipe, e não se constata nenhuma atitude por parte dos estabelecimentos para solucionar os
problemas de atendimento. Graves consequências já foram relatadas e noticiadas pela falta de regulamentação do tempo de espera,
inclusive registros de óbitos em al-

gumas unidades públicas de saúde". O vereador admite ser um
tema complexo, mas que exige um
amplo debate para se fixar esse
tempo mínimo de espera, e anseia
a participação dos segmentos organizados da sociedade e representantes dos conselhos de saúde na
discussão.
O projeto aguarda parecer das
comissões da Câmara Municipal.

Desde o início do seu mandato
(2013) o vereador Mauro Ignácio já encaminhou à Prefeitura Municipal 1183
requerimentos e 88 pedidos de informações. Além de ser presidente do
conselho de ética e decoro parlamentar na Câmara Municipal, é membro das
comissões de Urbanismo, Obras Públicas e TI, Educação, Cultura e Turismo,
e Economia, Finanças e Fiscalização, e
participou da comissão parlamentar de
inquérito na CPI do transporte público.
VOTAÇÕES
Dentre as votações em destaque
nas sessões parlamentares da Câmara
Municipal, o vereador Mauro Ignácio
votou contra o aumento do IPTU e ITBI
em 2014, contra a correção dos subsídios dos vereadores em abril 2015, e
contra a criação do cargo de ouvidor da
Câmara Municipal com salário de secretário municipal e funções semelhantes a dos vereadores.
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