


Estamos quase chegando no final do ano, mas ainda com muito 
trabalho a fazer e resultado para entregar. Novembro foi um mês de 
muitas reuniões e alinhamentos. Recebemos deputados, prefeitos, 
vereadores, secretários e associações, e fomos até os municípios, 
buscando entender e aproximar cada vez mais nosso trabalho das 
verdadeiras demandas da população.
Tenho certeza de que este é o Governo Inovador que buscamos. Um 
Governo atento e pró-ativo, que estamos construindo na Comec.
Muito obrigado.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOSUM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS



O Governador do Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho 
Junior e o secretário do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas do Paraná (SEDU), João Carlos Ortega, 
cumpriram compromisso de trabalho em JANDAIA DO 
SUL, para dois eventos. A inauguração de um “Meu 
Campinho”, no valor de pouco mais de R$ 415 mil de 
investimento, com Contrapartida Municipal de R$ 33 mil, 
pelo Programa de Transferência Voluntária da SEDU. E o 
lançamento de um Programa inédito em Administração 
Pública, no País, o Vida Nova, de desfavelamento. Ele se 
realiza por meio da COHAPAR, vinculada à SEDU. “Este 
programa dará oportunidade de uma vida nova a pessoas 
que jamais tiveram melhores chances de melhoria da 
qualidade de vida”, disse o secretário João Carlos 
Ortega.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas do Paraná (SEDU), João Carlos Ortega, 
participou, da inauguração de ampliação de mais de 500 
m2 de obras do antigo Centro de Convivência de Idosos, 
em Inácio Martins, que agora se transformou em Centro 
de Atendimento às Pessoas com Deficiência. O 
investimento foi de R$ 635 mil, pelo Programa de 
Transferência Voluntária da SEDU. Com a ampliação, a 
obra ganhou seis salas, refeitório, cozinha, varanda, 
lavanderia, almoxarifado, playground e dois banheiros 
para deficientes físicos. “Esta obra traz maior conforto e 
melhoria na vida de pessoas que são atendidas pela 
APAE, em Inácio Martins”, disse Ortega. Ali são atendidas 
cerca de 50 pessoas com idades que variam de quatro até 
50 anos ou mais.

Programa de desfavelamento inédito no País, o Vida 
Nova, é lançado pelo Governo do Paraná

Casas populares entregues pela Governo do Estado
terão maior foco em eficiência energética

Os desafios de aliar a eficiência energética e a habitação 
popular foi o assunto de uma palestra apresentada pela 
Cohapar - órgão vinculado à Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU) -, 
em encontro nacional sobre o tema. Durante a 
apresentação, gestores públicos, especialistas e 
empresários conheceram as medidas tomadas pela 
companhia para garantir o desenvolvimento 
socioeconômico ambientalmente sustentável do Paraná.
Entre as ações estão a instalação de placas fotovoltaicas 
(solar) para geração de energia elétrica em projetos 
específicos de casas populares financiadas pela 
companhia e conjuntos habitacionais construídos em 
parceria com o Governo Federal na menor faixa de renda 
do programa Minha Casa Minha Vida.

População de Inácio Martins ganha Centro de 
Atendimento às Pessoas com Deficiência

Informações: Assessoria de Comunicação SEDU



O presidente da Comec Gilson Santos apresentou ao 
prefeito interino Eduardo Pimentel Slaviero algumas 
alterações previstas para o final deste ano em linhas 
metropolitanas que fazem a conexão com a Capital. 
Ao todo 3 mudanças serão realizadas. A primeira delas é a 
implementação de uma nova linha ligando Tunas do Paraná 
com Curitiba, hoje realizada por linhas intermunicipais, 
partindo da rodoferroviária.
A segunda mudança será com relação as ligações dos 
Terminais Guaraituba e Maracanã, ambos de Colombo, 
com o Terminal do Guadalupe, em Curitiba, que terão 
alterações de trajetos, seguindo pelo Tarumã e Alto da XV 
e reforço nos atendimentos. E por fim um projeto de 
ligação direta do Terminal de Pinhais com o Terminal do

Bairro Alto, em Curitiba, que deverá reduzir o tempo de 
viagem dos atuais 30 minutos para apenas 17 minutos.
Segundo Santos, “são mudanças importantes e que trarão 
mais agilidade e comodidade aos usuários do sistema e 
para isso, o apoio da Capital é fundamental”.
Slaviero colocou a Prefeitura à disposição para novos 
projetos e destacou o momento de diálogo entre governos 
Estadual e Municipal. “Não tenho dúvidas de que quem 
mais ganha é a população. O que pudermos fazer para 
aprimorar este sistema cada vez mais, assim o faremos”. 
Estiveram presentes na reunião o Diretor de Transportes da 
Comec Willian Corrêa, o Coordenador Jurídico Fernando 
Maciel, o Diretor de Operações da URBS Aldemar 
Venancio Martins e o Gerente de Operações Ismael França.

Durante sua fala, Santos destacou a importância do 
encontro, e lembrou das ações que estão sendo 
desenvolvidas no município em parceria com a Comec. 
“Somente neste primeiro ano de gestão já estivemos 
reunidos com o prefeito e sua equipe por diversas vezes, 
debatendo as melhorias na infraestrutura e no transporte, 
assim como os desafios para o desenvolvimento de São 
José dos Pinhais. A Comec está atuando diretamente para 
que as demandas sejam compreendidas, estudadas e 
sempre que possível, implementadas”.

Comec apresenta ao Prefeito Interino de Curitiba 
Eduardo Pimentel alterações no Transporte Coletivo 

O presidente da Comec Gilson Santos participou da 7a 

Conferência da Cidade de São José dos Pinhais, que teve 
como tema “Os Desafios do Crescimento Urbano”.
A Conferência é realizada pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo – Semu, em parceria com o Conselho da Cidade 
(Concidade-SJP) e tem como principal objetivo articular os 
segmentos sociais de São José dos Pinhais e envolver a 
população do município no debate sobre Políticas Públicas 
Urbanas que promovam o aprimoramento e aplicação 
efetiva do Plano Diretor Municipal.

Comec participa da abertura da  7a Conferência 
Municipal da Cidade de São José dos Pinhais



O presidente da Comec Gilson Santos esteve reunido  
com o líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
Deputado Estadual Hussein Bakri, debatendo as ações 
que a Comec vem desenvolvendo e como a Alep poderá 
contribuir com este trabalho. 
Segundo Santos, “algumas das ações serão, inclusive, 
apresentadas como Projetos de Lei, e o apoio dos 
Deputados na análise destes projetos será fundamental”, 
se referindo a análise do PDUI e do Decreto 745.  
Hussein agradeceu a visita e colocou o gabinete à 
disposição para ajudar no que for preciso. “Temos tido 
um ótimo relacionamento com os secretários e 
conseguido ajudar no debate e apoio à diversos projetos. 
Com certeza poderemos contribuir muito também com o 
trabalho desenvolvido pela Comec”. 

O município de Colombo apresentou seu Plano de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, que busca 
identificar e traçar estratégias para fomentar as 
potencialidades da região pelos próximos 20 anos, 
alinhando desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
O presidente da Comec Gilson Santos esteve presente na 
cerimônia de entrega do documento final, e destacou 
durante sua fala a importância do trabalho realizado.
“Este trabalho irá orientar investimentos e ações pelos 
próximos 20 anos no município e é por isso que 
precisamos compreender sua grandiosidade e 
importância. Tudo que será decidido agora, graças a este 
Plano, estará embasado e alinhado com os objetivos de 
Colombo para os próximos 20 anos. Isso traz mais 
segurança e acertividade nas decisões. Parabéns”.

Comec apresenta ações ao Líder do Governo na 
Assembleia Deputado Estadual Hussein Bakri

Presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos  
Deputado Estadual Michele Caputo visita Comec

O presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos 
da Assembleia Legislativa Deputado Estadual Michele 
Caputo, realizou uma visita à Comec, acompanhado do 
vereador de Pinhais Dirceu de Lima, para debater 
propostas para o desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Curitiba e do município de Pinhais.
Durante a conversa, o presidente da Comec apresentou 
algumas melhorias que serão realizadas até o final deste 
ano em linhas do transporte coletivo que atendem o 
município, e destacou ações importantes para o debate 
e apoio dos deputados estaduais na assembleia.
“Ainda em dezembro teremos uma nova linha fazendo a 
conexão do terminal de Pinhais com o terminal do Bairro 
Alto, que dará muita mais agilidade e conforto aos 
usuários do transporte na região”, destacou Santos.

Colombo apresenta Plano de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável



“Conhecer a realidade e o funcionamento do transporte é 
fundamental para tomarmos decisões acertivas”, esta foi a 
fala do presidente da Comec Gilson Santos ao visitar as 
instalações da Viação Santo Ângelo, empresa que atende 
linhas do serviço metropolitano de Colombo. Durante sua 
visita, Santos  participou de uma reunião com a equipe da 
empresa onde foram apresentados os projetos que estão 
sendo desenvolvidos na busca por melhorias para o 
transporte coletivo e na sequência, acompanhado do 
Diretor Geral Edilson Miranda, visitou a garangem e a 
oficiana da empresa.   

“Fiquei muito feliz com a visita e principalmente em ver 
que temos parceiros comprometidos com o trabalho e a 
excelência que buscamos, propondo ideias e soluções para 
o sistema”, destacou o presidente. A Auto Viação Santo 
Antônio (AVSA) e Viação Santo Ângelo (VSA) operam em 
Curitiba e Região Metropolitana, transportando cerca de 2 
milhões de passageiros por mês. A empresa possui sede 
em Colombo e uma frota de aproximadamente 170 ônibus, 
que atendem usuários da Rede Integrada de Transporte, 
referência nacional e internacional em gestão de transporte 
público.

Os representantes da Fundação Grupo Boticário, Ike 
Weber e Thiago Valente, estiveram na Comec 
apresentando os projetos que estão sendo desenvolvidos 
pela instituição, e buscando formas de como a Comec 
poderia apoiar e contribuir com estes projetos. 
Durante o encontro, o presidente da Comec Gilson Santos 
apresentou o projeto para implementação de rotas de 
cicloturismo na Região Metropolitana de Curitiba, que 
poderia estar vinculado também ao trabalho desenvolvido 
pela Fundação. “É importante conhecermos os projetos e 
iniciativas que estão sendo desenvolvidas e buscarmos 
maneiras de integra-los, fazendo com que ganhem força, 
apoio e efetividade”, destacou Santos.

Comec visita instalações da Empresa Viação Santo 
Ângelo, que realiza o atendimento de Colombo

Representantes da Associação de Moradores e 
Empresários do Centro Industrial Mauá – AMECIM, 
estiveram reunidos com o presidente da Comec Gilson 
Santos, para debater projetos considerados importantes 
para a região, entre eles a pavimentação da Rua Aviador 
Max Fontoura. Esta rua, segundo o presidente da 
AMECIM, José Osmair, “representa uma importante 
ligação da Rodovia Regis Bittencourt com a Estrada da 
Graciosa e possui diversas empresas e indústrias”.
O presidente Gilson Santos solicitou que o departamento 
técnico da Comec faça uma avaliação inicial da demanda, 
mas garantiu que realizará todos os esforços necessários 
para que ela seja atendida. 

AMECIM e Comec debatem ações para 
a região do Mauá, em Colombo

Fundação Grupo Boticário apresenta 
ações para a Comec



Comec visita municípios da Região Metropolitana

O mês de novembro foi um mês de comemorações 
e conquistas para a Região Metropolitana de 
Curitiba. A Comec esteve presentes em três 
municípios: Contenda, Tunas do Paraná e Quatro 
Barras, participando de atividades e conversando

com autoridades locais sobre projetos e ideias 
para o desenvolvimento de cada uma destas 
regiões. Em Tunas do Paraná e em Quatro Barras a 
Comec esteve presente por duas vezes neste mês, 
e abaixo você confere cada uma dessas visitas. 

Em Tunas do Paraná o presidente da 
Comec prestigiou o desfile cívico em 
comemoração aos 27 anos de 
emancipação política do município e em 
outra oportunidade esteve na Câmara de 
Vereadores anunciando a implementação 
da nova linha metropolitana Tunas do 
Paraná - Curitiba.

Em Contenda o presidente Gilson 
Santos esteve reunido com o prefeito 
Carlão e na Câmara Municipal, com os 
vereadores da cidade, apresentando 
algumas propostas de melhorias para o 
sistema de transporte coletivo, com o 
objetivo de implementar uma linha 
circular no município.

Em Quatro Barras, o desfile cívico  
comemorou os 58 anos de 
emancipação política do município 
e na sua segunda visita o 
presidente Gilson Santos prestigiou 
a inauguração do Parque do Lago. 



SEC. DE URBANISMO DE PINHAIS
Marcus Vinicius

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec     
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1o  Andar - Centro Cívico - Curitiba/PR
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Agenda de Novembro

DEPUTADOS ESTADUAIS DE GOIÁS

VEREADORES DE COLOMBO

PREFEITA DE QUITANDINHA
Maria Julia

SEC. DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
 Jocélia Alves Fonseca

PREFEITO DE ADRIANÓPOLIS
Alcides Rodrigues Bassete

PREFEITO DE TUNAS DO PARANÁ
 Joel do Rocio

VEREADORES DE PINHAIS E S.J.PINHAIS
 Jane Carteira e Luiz Paulo

PREFEITO DE CAMPO MAGRO
Cláudio Casagrande

E as obras na Av. das 
Américas, em São José dos 

Pinhais, continuam conforme 
o cronograma. 

Para acompanhar tudo que 
está sendo feito, você pode 

acessar o site da Comec 
www.comec.pr.gov.br e 
clicar no campo obras.


