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VEREADOR MAURO IGNÁCIO EM BUSCA DE
MELHORIAS PARA O CAMPO COMPRIDO E CIC
Revitalização da rua Robert Redzimski
O vereador Mauro Ignácio está solicitacitando revitalização asfáltica da rua
Robert Redzimski (044.
09668.2015), que encontra-se em situação precária por conta do tempo e
do intenso fluxo de veículos
pesados, além de ser considerada uma das principais
vias da região. Em resposta, a Prefeitura informa ter
cadastrado o pedido para análise quanto a possibilidade
de inclusão na LOA 2016.

Nova lombada na rua Eduardo Sprada
Devido apelo de moradores, pais, alunos e funcionários da Escola Úrsula Benincasa, o vereador Mauro Ignácio solicitou à Prefeitura
Municipal implantação de
lombada e/ou redutor de velocidade na rua Eduardo Sprada, em frente à escola
(044.09835.2015), além de
repintura da faixa, reforço na
sinalização horizontal e vertical (044.17254.2015). Felizmente, a solicitação foi atendida e já está beneficiando a
todos que circulam por ali.

Sinalização

Solução para alagamentos
no Gabineto

Moradores que estiveram em reunião na secretaria de obras, acompanhados do
vereador Mauro Ignácio, ouviram do diretor Wilson Machado que o projeto para
resolver o problema de alagamentos na Rua Paulo Warcoskz, esquina com a rua Pe.
Jacinto Miensopust, está em fase final de conclusão, faltando apenas a topografia do local.

Estivemos com a
equipe da SETRAN e moradores buscando melhorias na sinalização da
Rua Renato Polatti e
também na frente da Escola Lina Moreira. Após
uma avaliação, algumas
medidas serão estudadas e implantadas em
breve.
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Linha de ônibus ligará a rua Luiz Tramontin
ao Terminal Campo Comprido
O vereador está em tratativas com a URBS em relação à esta velha expectativa dos moradores que residem nestas duas ruas, especialmente nas proximidades do Conj. Marselha
que, para seus deslocamentos, precisam percorrer
grandes distâncias.
Inicialmente, mais de
500 famílias residentes da
localidade, através de um
abaixo assinado, solicitaram a alternativa do transporte à URBS e o apoio do

vereador Mauro Ignácio na
conquista desta nova linha,
o que foi feito pela proposição 062.00138.2015. Além

disso, o engenheiro Rodrigo Binotto Grezetti, ex-diretor de Transportes da
URBS, autorizou a concre-

tização da nova linha, traçando um roteiro para a
mesma. No entanto, o documento caminhou pelos
diversos departamentos da
URBS e a resposta foi negativa. Uma reunião entre
assessores do gabinete do
vereador Mauro Ignácio e
técnico da URBS está agendada para acontecer no local, o que se apresenta com
perspectivas otimista pois,
cerca de 4 mil pessoas na
região aguardam para serem beneficiadas.

Novos computadores para as escolas Anita Gaertner e Ali Bark

Escola Anita Gaertner

Em visita a direção da
Escola Anita Merhy Gaertner e da Escola Especial Ali
Bark, o vereador constatou

Escola Especial Ali Bark

a precariedade dos computadores, muitos sem funcionar, e antecipou às diretoras Roseli e Giovana que

parte de sua emenda, do
orçamento de 2016, será
destinada para as escolas,
que receberão novos e mo-

dernos computadores, assim que autorizado pelo
prefeito e realizado os procedimentos de licitação.

Rua Maria
Homan Wisniewski

A Secretaria Municipal de Obras Públicas
(SMOP) atendeu ao pedido do vereador Mauro
Ignácio referente à manutenção de iluminação na
rua Maria Homan Wisniewski, esquina com a rua Deputado Gabriel Sampaio (044.17523.2015). Para a
mesma rua, Ignácio solicitou recape asfáltico em
toda a sua extensão, devido a situação precária da
mesma, por conta do tempo e do intenso fluxo de
veículos pesados (044.09532.2015).
Além do mais, um pedido para implantação de
lombada ou redutor de velocidade também foi
realizado através do gabinete do vereador, no trecho entre as ruas João Dembinski e Robert Redzinski (044.15455.2015). Diante disso, foi elaborado um projeto que contempla a manutenção e
reforço da sinalização viária com linhas de estímulo a redução de velocidade e legendas sobre o
pavimento.

IPPUC apresenta estudos para resolver engarrafamentos no viaduto
Vereador se em
penha para q
ue o mesmo const
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o de 20
17
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que
conste
orçamento
201
Após muita insistência
e luta, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc)
apresentou os estudos
para acabar com os engarrafamentos no viaduto do Orleans, que cruza
a BR-277.
Coordenador do projeto, o engenheiro Már-

cio Teixeira defendeu que
a melhor opção é realizar
as obras em duas etapas.
Primeiramente haveria a
duplicação do viaduto, entre outras intervenções,
que melhoraria o tráfego
por cerca de quatro anos,
e depois ocorreria a implantação de uma interseção
em diamante em ponto

único, com vida útil de mais
de 20 anos.
"Os engarrafamentos
no viaduto do Orleans afetam todos que lá circulam,
um caminho usado por muitos curitibanos. Tenho levantado esse tema e uma
solução há três anos", disse Ignácio. "Para viabilizar
as obras, é preciso levantar

recursos, e o projeto executivo precisará de cerca
de R$ 300 mil. Diante disso, proponho a apresentação de uma emenda
coletiva ao orçamento do
próximo ano que beneficie as intervenções no viaduto do Orleans", concluiu.
Fonte: CMC
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Mauro Ignácio viabiliza implantação de câmeras na Toaldo Túlio
Próximo passo será ampliar o monitoramento para João Falarz
Diante a preocupação
e apelos de comerciantes e clientes referentes
à insegurança da via João
Falarz, o vereador Mauro Ignácio está buscando,
junto ao poder público,
a implantação de câmeras de monitoramento
em toda a extensão da
via, a exemplo do que já
está fazendo na Avenida
Ver. Toaldo Túlio.
Ao solicitar orçamentos, num primeiro instante, o valor ficou muito
acima do imaginado. Por
isso, o vereador solicitará uma reavaliação, que
se encaixe numa realidade mais próxima, para
que assim, possa apre-

sentar emendas ao orçamento municipal, como
foi realizado na Av. Toaldo Túlio, no São Braz, e
na Praça San Marco, em
frente ao terminal Santa
Felicidade, as quais serão instaladas no próximo mês, monitoradas
pela Central de Opera-

ção, localizada na Rodoferroviária.
O vereador ressalta
que foram dois anos de
insistência para que as
câmeras na Toaldo Túlio
fossem instaladas e que,
inclusive, foi preciso encontrar um profissional
particular para fazer os

estudos supervisionados pela Guarda Municipal. No caso da João Falarz, Ignácio pretende
usar os conhecimentos já
adquiridos, acelerando
os estudos técnicos para
avaliar os pontos críticos,
com a finalidade de elaborar um projeto piloto
com menos câmeras,
para que assim, o custo
seja menor.
Além disso, será fundamental a participação
e envolvimento dos comerciantes, já que, atualmente, o monitoramento é fundamental
para inibir ações criminosas e investigar delitos já
efetuados.

CÂMERAS NA JOÃO FALARZ

O vereador esteve recentemente em reunião
na Secretaria da Defesa Social (SMDS), com o secretário Rene Roberto Witek e Edson Pires, representando os comerciantes da região, solicitando um reestudo sobre a implantação das câmeras
na João Falarz e apoio imediato da Guarda Municipal no patrulhamento da região. Conforme acordado, o estudo deverá ser apresentado até julho.

Em Sintonia com a Comunidade...

Visitando o Empório Colonial

Mauro Ignácio juntamente com Clovis Baraco
que, representando os comerciantes, reivindicou
a revitalização da Rua Robert Redzinski

Visita no açougue Boi Gordo

Vereador juntamente com Vilmo Damo,
diretor do CEEBJA Campo Comprido

Visitas no comércio da Rua Eduardo Sprada com Edson Pires

Com amigos na Rede ForteFarma

Prestigiando a Festa Julina da
Escola Estadual Monsenhor Ivo
Zanlorenzi, com a Professora
Josefa e a Diretora Haedy

Encontro com moradores do Campo
Comprido ouvindo reivindicações e fazendo
uma prestação e contas do nosso trabalho

Na Associação de
Moradores do Gabineto

Visita no Colégio Estadual Teotônio
Vilela, falando sobre as necessidades e
investimentos na Educação da Escola
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RECONHECIMENTO
GELSON - TRIANGULINA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Sempre ouvi comentários muito bons do vereador Mauro Ignácio e recentemente tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu até
comentei com os comerciantes da região que tenho
observado o excelente
trabalho que ele está fazendo, até mesmo nos informativos que ele distribui, prestando contas à
comunidade. É muito bom
ver as pessoas sendo beneficiadas através do trabalho que ele está realizando na Câmara Municipal.

SIDVAL
FÓRMULA 1 AUTOMÓVEIS
Certa vez tive alguns problemas com a documentação
da minha empresa na Prefeitura e procurei o vereador
Mauro Ignácio. Ao tomar conhecimento do meu problema, ele destacou uma assessora que me orientou e hoje
trabalho tranquilo. Sei que
posso contar com o Mauro Ignácio. Como ele reside na
região, é fácil de ser encontrado.

MARIA CONCEIÇÃO
MORADORA ATENAS I

Sou moradora do Campo
Comprido há 29 anos e sempre ouvi falar no engajamento e empenho do Mauro Ignácio perante a comunidade. Como vereador, ele
já fez algumas solicitações
e intervenções aqui no bairro, uma delas foi a limpeza
do Bosque na Rua Maria
Homan, a qual eu acompanhei de perto. Eu sei que o
Mauro está se esforçando e
é uma pessoa correta, tanto que o que eu mais admiro nele é a honestidade.
Nós precisamos de uma
pessoa assim como ele, de
confiança, que se preocupe
e tenha interesse em resolver os problemas da comunidade.

CLÓVIS
MERCADO BARACO

Mês passado entrei em
contato com o gabinete do
vereador Mauro Ignácio
para realocar o ponto de
ônibus que havia em frente
à minha loja, que acabava
atrapalhando o acesso dos
clientes ao comércio. Após
a solicitação, a URBS fez um
estudo e, em questão de 10
a 15 dias, o ponto já estava
realocado. Fiquei surpreso
e muito feliz com a rapidez
do processo e, principalmente, por poder contar
com um representante do
meu bairro. Valeu Mauro
Ignácio!
EDSON PIRES
JORNAL ATOS E FOTOS

Conheço o Mauro Ignácio há tempos e sei da preocupação dele pelo nosso
bairro, até mesmo antes de
se tornar vereador. Agora
que ele está na Câmara Municipal, tem sido um grande articulador de obras aqui
no Campo Comprido!

ZÉLIA
SOUZA PET SHOP
O vereador Mauro Ignácio é uma pessoa fantástica, humilde, sabe escutar e
ajuda a resolver os problemas que a comunidade leva
até ele. Mauro Ignácio, parabéns pelo trabalho que
você vem fazendo no Campo Comprido, estamos com
você!
ADRIANO
REDE MASTER FARMA

MÁRCIO - CASA DE
CARNES BOI GORDO

Eu conheço o Mauro Ignácio há 10 anos e acompanho o trabalho dele desde
quando tornou-se vereador. Solicitei, através do gabinete dele, pinturas de faixa para o meu bairro e uma
placa de estacionamento 15
minutos em frente à minha
farmácia, fui atendido em
ambas. Vereador, você está
fazendo um ótimo trabalho
aqui no Campo Comprido,
obrigado!

Eu conheci o Mauro Ignácio na candidatura dele em
2004 e me tornei amigo
dele. O Mauro é um excelente amigo, um parceiro de
verdade que, inclusive,
sempre nos auxiliou na Paróquia São João Batista.
Como vereador, ele está fazendo um trabalho muito
importante pra comunidade
e ele está fazendo um trabalho muito importante pra
comunidade.

Conheci o vereador Mauro Ignácio através de um amigo. Participei de uma reunião
onde ele fez uma prestação
de contas, e fiquei muito feliz com os resultados. Não
conheço todas as realizações
dele, mas as que eu conheço
o credenciam a continuar trabalhando pelo Campo Comprido.

ANTÔNIO
JCS INFORMÁTICA

