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APRESENTAÇÃO
A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec, tem como objetivo coordenar funções públicas de 

interesse comum entre os 29 municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba, como por exemplo, o 

transporte coletivo metropolitano; o sistema viário de interesse metropolitano; o controle do uso e ocupação do solo; 

o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, entre outros, sempre buscando minimizar os desequilíbrios regionais. 

Este relatório apresenta as ações realizadas pela Comec durante o ano de 2020 buscando concretizar este objetivo.

PALAVRAS DO PRESIDENTE
Ao completarmos estes dois anos de gestão não podemos deixar de fazer uma grande reflexão sobre 

o que realizamos, quais eram nossas expectativas e, principalmente, o que ainda podemos buscar.

Faço esse exercício com muita serenidade e convicção de que estamos no caminho certo. 

Mesmo em um ano difícil e marcado por uma triste e cruel pandemia, não paramos e tivemos 

conquistas importantes e alinhadas com a orientação do nosso governador Carlos Massa 

Ratinho Junior e do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

Não tenho dúvida de que amadurecemos, aprendemos e estamos ainda mais preparados 

para o trabalho de promover o desenvolvimento do nosso Estado, sem esquecer, 

é claro, de sempre priorizar aquelas pessoas que mais precisam. 

Este relatório é apenas um demonstrativo de toda ação e dedicação de 

uma valorosa equipe da qual eu só tenho a agradecer, assim como da 

confiança depositada pelo Governador em nós.

Muito obrigado.

GILSON SANTOS

Presidente da Comec
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TRINCHEIRA DA
RUA ARAPONGAS

VIADUTO DA
AVENIDA 
RUI BARBOSA



PONTE SOBRE 
O RIO IGUAÇU

TRINCHEIRA DA
RUA MARINGÁ



OBRAS RETOMADAS

OBRA NA

AV. DAS AMÉRICAS
ENTREGUE



NOVA
ILUMINAÇÃO

Toda iluminação foi substituída por 

lâmpadas em LED, mais eficientes 

e econômicas.

LIBERAÇÃO DA
CANALETA DE
ÔNIBUS
Foram 3,4 km de canaletas entregues 

ligando os terminais do Boqueirão, 

em Curitiba e Central em 

São José dos Pinhais.



720 ABRIGOS ENTREGUES





INOVAÇÃO
A implementação de novos ônibus com 

duas catracas trouxe mais agilidade

para o embarque de passageiros.



SEGURANÇA 
A contratação de empresas privadas 

para a realização da segurança

em terminais metropolitanos.



ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
Proposta estabelece um novo limite territorial entre os municípios de São José dos Pinhais e Curitiba.



PLANEJAMENTO 
Recorde no número de pareceres técnicos emitidos pelo 

Departamento de Planejamento.



ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
A pandemia de Covid-19 exigiu uma série de medidas, afetando principalmente o Transporte Coletivo.





ANÁLISE DE
PROCESSOS
753 processos de uso e parcelamento do solo

analisados pelo Departamento de Controle 

e Ocupação Territorial - DCOT.



VISITA NOS MUNICÍPIOS
Visitas técnicas buscando compreender as características e desafios de cada município.



NOVAS
INTEGRAÇÕES
Novas linhas do Transporte Coletivo 

melhoraram as integrações 

entre os municípios.
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NOVOS MAPAS
Publicação de novos mapas geográficos facilitam o acesso à informação para a população.



PDUI
Articulação com demais órgão para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC.



COMODIDADE PARA 
O USUÁRIO
A realização de mutirões para confecção 

do cartão transporte nos municípios 

trouxe mais comodidade aos usuários.



OBRAS RETOMADAS

NOVOS RESIDENTES
12 residentes de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil vieram para reforçar os quadros técnicos da Comec.
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APROXIMAÇÃO COM
PREFEITURAS
Diálogo constante com prefeitos e 

prefeitas de todos os municípios 

da Região Metropolitana.



PARQUES METROPOLITANOS
Revisão de projetos para a implementação de 4 novos parques na Região Metropolitana.



INOVAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Reuniões online por meio de videoconferência para atendimento ao público.






