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Mão única Colégio Langer
Após diversos pedidos de moradores, pais, alunos e direção da
Escola Roberto Langer Jr., agora a
Rua Albino Frederico Foerster é
uma via mão única. Foi percorrido
um longo caminho para esta conquista, como a realização de um
abaixo-assinado com mais de 300
assinaturas e várias reuniões com
a comunidade, com a direção escolar do Langer e também com a
Setran. A solicitação foi feita pelo
vereador Mauro Ignácio à Prefeitura Municipal por meio de requerimento (044.15454.2014) e, também, ao prefeito Gustavo Fruet na
reunião da Lei Orçamentária Anual (LOA 2016). Logo, a mudança
foi aprovada para benefício das
pessoas que utilizam a via.

Lombada na Rua
Des. Antônio de Paula

Rua Desembargador Antônio de Paula

A primeira reunião com a comunidade aconteceu na Escola Roberto Langue Jr. e contou
com a presença da diretora Cleidy Noveli, do administrador da regional do Boqueirão,
Augusto Meyer, do chefe de gabinete do vereador Mauro Ignácio, Edilton Stival, e a
Tribuna do Boqueirão

Devido à dificuldade de pedestres no grande trânsito local, proprietários da Chácara Flor da Suíssa realizaram um abaixo assinado, que contou com aproximadamente 300 assinaturas, para um pedido de lombada
na Rua Desembargador Antônio de Paula. Após essa
mobilização, o vereador Mauro Ignácio encaminhou
requerimento à Prefeitura Municipal (044.07173.2015)
e intermediou esta solicitação, já aprovada pela Setran.

Sinalização Anne FFrank
rank
com Des. Antônio de Paula

Segunda reunião com a direção escolar
e o vereador Mauro Ignácio, no colégio

ANTES: Trânsito em frente a escola antes da mão única

Fortalecendo o pedido da mão única na LOA 2016

DEPOIS: Trânsito bem organizado após mão única

O vereador solicitou à Prefeitura estudos para implantação de lombada, redutor de velocidade ou semáforo para pedestres, próximo ao cruzamento das
ruas Anne Frank e Desembargador Antônio de Paula
(044.11694.2014). A medida visa atender apelos da
população local, que há tempos convivem com a insatisfação e o medo, ocasionados pela falta de segurança existente. Diante disso, a Setran informou que este
cruzamento já está incluso para o próximo lote de licitação para semáforos.
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Tra
e ao Colégio Niv
aldo Braga
ravvessia ele
elevvada em frent
frente
Nivaldo
De acordo com visita técnica realizada juntamente com a Secretária da Setran, Sra. Luiza Simonelli, e demais técnicos, após requerimento encaminhado pelo
vereador Mauro Ignácio (044.11694.2014), constatou-se a necessidade de reforçar a sinalização já existente na Rua Professor João Soares Barcelos, uma vez que há
grande circulação de pedestres e veículos na região, em razão do Colégio Nivaldo Braga.
Além do grande apelo populacional para que a melhoria seja atendida com a máxima urgência. A sinalização está prevista no projeto nº 0217/15 da Setran e
aguarda processos licitatórios.

Visita técnica com assessores do
vereador Mauro Ignácio e equipe ada Setran

Colégio Nivaldo Braga, localizado
na Rua Professor João Soares Barcelos

Visita no Colégio Nivaldo Braga, conversando
com a ex-diretora professora Jussara Cristina
Hausberger Cidreira sobre a travessia elevada

Iluminação do Quar
Quarttel
O vereador Mauro Ignácio esteve visitando o Coronel Paixão do 5º GAC AP, o qual reforçou o pedido de iluminação no entorno da parte
de trás do quartel. Logo, o vereador agendou uma visita com o Prefeito Gustavo Fruet e a iluminação foi providenciada (044.03577.2015).

Coronel Paixão, vereador Mauro Ignácio e prefeito Fruet

Em visita ao Quartel do Boqueirão, o Coronel Paixão
mostrou o projeto de iluminação ao vereador Mauro
Ignácio, que intermediou a solicitação à Prefeitura

Nova iluminação entorno da parte de trás do quartel

Cruzament
o João Soares Bar
celos e Antônio Sc
hiebel
Cruzamento
Barcelos
Schiebel
Não é de hoje que
moradores, pais e alunos
da Escola Nivaldo Braga
reivindicam uma solução
para acabar com os acidentes que ocorrem no
cruzamento das ruas Antonio Schiebel e Professor João Soares Barcelos.
Pela proposição Nº
044.09986,2014, o vereador Mauro Ignácio, como
representante legal da
comunidade, fez um requerimento à Prefeitura
Municipal solicitando

A falta de um semáforo entre as ruas João Soares Barcelos e
Antônio Schiebel continua causando acidentes e atropelamentos

Visita do vereador Mauro Ignácio e morador Sr. Gentileza, na
Secretaria de Trânsito, reiterando a solicitação do semáforo.
Foto com a antiga diretora da escola

estudos para a implantação de um semáforo no
cruzamento destas vias.
Além disso, a comunidade também realizou um
abaixo assinado que
contou com mais de 300
assinaturas.
Mesmo diante as respostas dadas pela Setran,
de que não há necessidade de semáforo no local, o vereador afirma
que não vai desistir desta luta em favor da segurança da comunidade.
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Em Sint
onia com a Comunidade...
Sintonia

Com Maria Tereza, presidente da Associação de Moradores do
Conjunto Açucena, e Aramis, presidente do Núcleo das Associações

Escutando o anseio da moradora Eliane sobre a necessidade do semáforo
no cruzamento da Rua Desembargador Antonio de Paula e Anne Frank

Com a equipe da administração regional, tratando sobre
melhorias e benfeitorias para o bairro e para a comunidade

Com Gilberto Souza, comerciante do Caldo de Cana
que fica em torno do Quartel do Boqueirão

Com Everton Balter, proprietário da Sodiê Doces, no Hauer

Visita ao Sr. Edmundo Kosters, pioneiro
na região e proprietário da Berko Auto Peças

Conversando com Cyda Villa Nova, presidente da EMGRAB
(Associação dos Empresários do Grande Boqueirão)

Sr. Gentileza reforçou o pedido de sinalização
ao prefeito Fruet, junto ao vereador Mauro Ignácio

Com João Feitosa, proprietário da
Sekron Segurança, no Alto Boqueirão

Conversando com o Sr. Ivan, proprietário
do Pólo das Malhas Pavilhão B

Inauguração da nova sede da
Associação Santo Inácio Loyola no Boqueirão
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Maur
o Ignácio solicita orçament
o para câmeras de segurança
Mauro
orçamento

Avenida Marechal Floriano Peixoto

Diante a preocupação
e apelos de munícipes,
comerciantes e turistas
que circulam pela Avenida Marechal Floriano
Peixoto, o vereador
Mauro Ignácio está buscando, junto ao poder
público, a implantação
de câmeras de monitoramento, no trecho entre

O vereador foi convidado a participar da reunião mensal do
CONSEG do Hauer, que tratou sobre segurança, para explicar
aos moradores sobre as câmeras de monitoramento

a rua Alcino Guanabara e
o viaduto do Hauer. Ao
solicitar orçamentos,
num primeiro instante, o
valor ficou muito acima
do imaginado. Segundo
a Secretaria Municipal de
Defesa Social (SMDS), o
valor dos equipamentos,
incluindo serviço de instalação e infraestrutura

necessária, foi orçado
em R$ 1.215.000.
Diante deste valor, o
vereador solicitará uma
reavaliação, com menos
equipamentos e que se
encaixe numa realidade
mais próxima, para que
assim, possa apresentar
emendas ao orçamento
municipal.

Com Gilson Santanna de Oliveira, proprietário da Cacau Show
do Hauer, tratando sobre as câmeras de segurança na Av. Marechal Floriano Peixoto

Preocupado com a
segurança na Regional
do Boqueirão, o vereador Mauro Ignácio, juntamente com o chefe
de Gabinete, Edilton
Stival, estiveram conversando com o Capitão
Feitosa, da 4ª Cia da
Polícia Militar.

Sinalização Escola Objetiva
Em visita à Escola Objetiva, a diretora Lúcia Barth mencionou a necessidade da implantação de um redutor de velocidade na Rua Anne Frank, para
melhorar a segurança de alunos, pais e professores. Diante disso, o vereador Mauro Ignácio, juntamente com a diretora, expuseram a situação à
SETRAN numa audiência da Lei Orçamentária Anual (LOA/2014), que ocorreu na Associação Santo Inácio de Loyola. Felizmente, alguns dias depois, a
solicitação foi atendida.

Rua Anne Frank

Visita na Escola Objetiva, tratando sobre o pedido de redutor de velocidade
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