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VEREADOR MAURO IGNÁCIO REIVINDICA
MELHORIAS PARA O PARQUE BARIGUI
Mauro Ignácio viabiliza reforma na pista de patins
Atendendo uma antiga reivindicação da população e dos
praticantes do esporte e, também, visando proporcionar
melhor estrutura para prática
da patinação, o vereador Mauro Ignácio destinou R$100 mil
em recursos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
para viabilizar a revitalização
geral da pista de patinação localizada no Parque Barigui
(308.00082.2015).

Posteriormente à esta reunião que tratou de melhorias para a pista de
patins, foi apresentado emenda ao orçamento de 2016 para a revitalização

Linha de ônibus Santa Felicidade
Campina do Siqueira

Devido a insistência do
vereador Mauro Ignácio em
atendimento aos inúmeros
pedidos que vinha recebendo, a linha de ônibus Santa
Felicidade/Campina do Siqueira foi implantada e está
beneficiando mais de 3 mil
usuários por dia.
Haja vista o grande volu-

me de solicitações da comunidade, o vereador está cobrando da Prefeitura um cronograma para implantação
desta linha aos domingos
(062.00104.2016), que será
muito utilizada por frequentadores do Barigui, por este
ser o dia de maior movimento do parque.

Apresentação do projeto da Secretaria do Meio Ambiente
(SMMA) aos patinadores do Parque Barigui

Parcão Barigui
Por um espaço exclusivo para seu cãozinho se divertir livremente no parque

Um morador próximo ao
Parque Barigui, Sr. Tironi,
apresentou ao vereador
Mauro Ignácio sugestão para
criação um "Parcão" no Barigui, próximo ao antigo parque de diversão, onde possa haver mais liberdade e
espaço exclusivo para os
pets. "Já existe um Parcão
atrás do Museu Oscar Niemeyer que faz sucesso",
comentou o morador. Assim
sendo, o vereador apresentou a sugestão para obter
apoio do executivo municipal
(201.00022.2016): "caso tenhamos manifestação positiva dos defensores dos animais, estaremos formando
uma comissão para aprofundar a discussão com a Prefeitura", afirmou Ignácio.

Sr. Tironi apresenta ao vereador Mauro Ignácio a sugestão do Parcão
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ILUMINAÇÃO

Iluminação nas quadras de areia

MOBILIDADE
Circulação de veículos e abertura
do estacionamento aos domingos

Iluminação no estacionamento do parque

Desde o início do seu mandato, em 2013, o vereador Mauro Ignácio tem encaminhado ao Executivo Municipal
vários requerimentos solicitando melhorias na iluminação do Parque Barigui. Confira algumas das solicitações:
PROPOSIÇÃO
EMENTA
STATUS
044.11775.2014
Solicita implantação de sistema de iluminação nas quadras de areia
SOLICITAÇÃO
localizadas nas proximidades do Museu do Automóvel no Parque Barigui,
ATENDIDA
possibilitando a prática noturna de esportes.
044.13637.2015
Solicita URGENTE troca de lâmpadas queimadas e manutenção na
SOLICITAÇÃO
iluminação das pistas de caminhada do Parque Barigui.
ATENDIDA
044.08258.2015
Solicita URGENTE reforço de iluminação em toda área de estacionamento
SOLICITAÇÃO
do Parque Barigui, localizada paralela à BR 277 (Rodovia do Café).
ATENDIDA
044.14911.2015
Solicita URGENTE realocação do posteamento mais próximo das pistas
SOLICITAÇÃO
de patins e aeromodelismo do Parque Barigui, possibilitando a melhoria
ATENDIDA
da iluminação no local.
044.02595.2016
Solicita URGENTE manutenção na iluminação pública e troca de
SOLICITAÇÃO
lâmpadas queimadas em toda extensão do Parque Barigui,
ATENDIDA
especificamente da Pista de Patins e Aeromodelismo.

Substituição de areia nas quadras

Por meio da proposição 044.11779.2014, encaminhada pelo vereador Mauro Ignácio à
Prefeitura, a areia das quadras do Parque
Barigui foi substituída por areia de praia,
para facilitar a prática das atividades esportivas.

Instalação de bancos
Apesar
de
contar com 22
bancos, também é reclamação de diversos
frequentadores
do
Parque
Barigui a falta de bancos no entorno
da pista de caminhada. Diante disso,
a solicitação do vereador Mauro Ignácio para a aquisição de mais bancos
foi atendida (044.00341.2013), servindo
toda a extensão do parque.

Mais segurança e melhor infraestrutura
Ciclopatrulha
Uma das principais reclamações dos frequentadores do
Parque Barigui está relacionada à segurança. Graças aos
recursos apontados pelo vereador para a compra de bicicletas e equipamentos, 4 guardas municipais estão realizando o policiamento do parque. A operação ciclopatrulha
proporcionou maior agilidade no deslocamento para atendimento a possíveis ocorrências, reforçando a segurança e
integração da Guarda Municipal com a comunidade.

>> Expediente

A solicitação de Ignácio (044.04830.2013) à Prefeitura possibilitou a liberação da circulação de veículos automotores aos domingos, bem como o estacionamento dos
mesmos, na Alameda Ecológica Burle Marx, que cruza o
Parque Barigui e tem acesso pela nova rotatória da Av.
Cândido Hartmann.

Revitalização
completa do parque

Banheiros Públicos

Vereador Mauro Ignácio em reunião com o
Secretário do Meio Ambiente, Renato de
Lima, e comerciantes do Barigui, tratando
de melhorias para o parque

Além da implantação de banheiros químicos e da instalação de mais bancos,
Mauro Ignácio sugeriu uma revitalização
completa do parque (201.00048.2014). Na
proposição, além das sugestões já citadas
anteriormente, constam as solicitações de
criação de um posto de informações, além
de um espaço para depósito e devolução
de achados e perdidos, instalação de bebedouros e demarcação de todas as vagas
de estacionamento.

O vereador sugeriu à Prefeitura a implantação de banheiros químicos pelo
parque (201.00048.2014), nos dias de
maior movimento (sábados, domingos e
feriados). Além do mais, Ignácio também
solicitou a construção de mais dois banheiros públicos (044.11775.2014) e,
também, frequência na limpeza dos já
existentes, haja vista as diversas reclamações.

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

