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NOVA RODOVIA QUE SERÁ A 
CONTINUAÇÃO DA PR-423 

COMEÇA A SER TESTADA NOVA 
TECNOLOGIA PARA CONTAGEM DE 
PASSAGEIROS EM TEMPO REAL

Regularização Fundiária é tema
de reunião com municípios 



MENSAGEM DO PRESIDENTE
Mesmo ainda enfrentando alguns obstáculos devido a pandemia de 
Covid-19, principalmente no âmbito do transporte coletivo, durante o 
mês de maio tivemos importantes avanços. Debatemos o Contorno 
Norte de Curitiba, a PR-423, o Parque Pedreira Atuba, a nova ligação 
entre Pinhais e Curitiba, novas técnologias no transporte coletivo, a 
implementação de faixas exclusivas, a apresentação dos novos mapas 
geológicos e geotécnicos, a regularização fundiária, entre outros 
temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável da nossa 
região e que você confere neste informativo. 
Mais um vez muito obrigado.
 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

A imunização contra a aftosa no Estado foi 
interrompida em 2019 e a campanha de vacinação, 
que acontecia duas vezes por ano, foi substituída 
pela campanha de atualização de rebanhos. O 
cadastro é obrigatório para garantir a rastreabilidade 
e a sanidade dos animais.
Nos últimos anos também foi realizado um extenso 
inquérito epidemiológico, com coletas de amostras 
do sangue de quase 10 mil animais em 330 
propriedades rurais, provando que o vírus já não 
circula no Paraná.
PRODUÇÃO – Maior produtor e exportador de 
proteína animal do País, com liderança em avicultura 
e piscicultura, o reconhecimento internacional vai 
ajudar a abrir mercados para a carne paranaense e 
outros produtos de origem animal, com a 
possibilidade de comercialização a países que pagam 
melhor pelo produto, como Japão, Coreia do Sul e 
México. 

O Paraná conquistou a certificação de área livre de 
febre aftosa sem vacinação, resultado de uma luta 
de mais de 50 anos do Governo do Estado e do 
setor produtivo. O novo status sanitário foi 
confirmado pela Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), em cerimônia virtual da 88ª Sessão 
Geral da Assembleia Mundial dos Delegados da OIE, 
em Paris, na França.
“O Paraná lutava há décadas por essa chancela, que 
vai mudar o patamar de produção da pecuária 
paranaense, que já é bastante forte. Com o apoio 
das entidades do setor produtivo, organizamos toda 
a estrutura de sanidade animal e fizemos a lição de 
casa”, afirmou o governador.
“Nossos rebanhos já não são mais vacinados e há 
anos o vírus não circula mais no Estado. Esse 
reconhecimento vai ajudar a abrir mercado para a 
carne produzida no Paraná, ampliando os 
investimentos no Estado, que vão gerar mais 
emprego e renda para a população”, acrescentou.
O Estado obteve reconhecimento nacional do 
Ministério da Agricultura e Pecuária em agosto do 
ano passado e aguardava pela validação da OIE, que 
também reconheceu os pleitos do Rio Grande do Sul 
e do Bloco I (Acre, Rondônia e parte do Amazonas e 
do Mato Grosso). Além da aftosa, a entidade deu a 
chancela ao Paraná de zona livre de peste suína 
clássica independente.
Desde que o último foco da doença foi confirmado, 
em 2006, o governo e o setor produtivo se 
organizaram para melhorar a estrutura sanitária 
paranaense, o que incluiu a criação da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), o reforço 
da fiscalização nas divisas e o controle dos 
rebanhos. 

Paraná conquista status internacional de 
área livre de febre aftosa sem vacinação



As requalificações asfálticas serão na Rua Pedro 
Zielinski, entre as ruas Roque Durau e Augusto 
Borkowski, de R$ 4.816.355,86; e Rua Maria Luíza 
Freitas, em uma extensão de 3,2 quilômetros até o 
limite com Mandirituba, também na Região 
Metropolitana, no valor de R$ 7.043.844,54. Os 
investimentos em pavimentação são a fundo 
perdido da Sedu . “São ruas importantes porque 
ligam as estradas vicinais do Município. Um 
pavimento novo com canalização, meio-fio e 
sinalização. Obras que significam mais progresso 
para Araucária”, destacou o secretário João Ortega.
EDUCAÇÃO – Em relação à Educação, o Estado 
autorizou o Município a apresentar projetos de 
reforma, ampliação ou construção de Escolas e 
Centros Infantis no valor de até R$ 12 milhões. Os 
recursos são oriundos do Sistema de Financiamento 
aos Municípios (SFM), linha de crédito 
disponibilizada pela Fomento Paraná e pelo 
Paranacidade, vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.
“Temos muitos projetos e contamos com a parceria 
do Estado, que sempre nos atende com muita 
agilidade, para que Araucária continue se 
desenvolvendo”, afirmou o prefeito Hissam.
PRESENÇAS – Participaram também da cerimônia o 
deputado federal Rubens Bueno; o deputado 
estadual Alexandre Curi; a secretária de Educação 
de Araucária, Adriana de Oliveira Chaves Palmieri; o 
secretário de Planejamento de Araucária, Samuel 
Almeida da Silva; e o diretor-geral da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas, Lúcio Mauro Tasso.

O Governo do Estado vai investir mais de R$ 11,8 
milhões na pavimentação de duas importantes 
ruas de Araucária, na Região Metropolitana de 
Curitiba. Além disso, autorizou o Município a 
apresentar projetos para a construção de Escolas 
e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) 
no valor de R$ 12 milhões. A assinatura dos 
convênios pelo governador Ratinho Junior, pelo 
Secretário do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas João Ortega e pelo prefeito 
Hissam Hussein ocorreu nesta segunda-feira, 24, 
em cerimônia no Palácio Iguaçu. O investimento 
total por parte da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas 
(SEDU) é de R$ 23.860.200,40. “São recursos 
importantes para construção, reforma e 
ampliação de Escolas, atendendo a um 
compromisso do nosso governo de melhorar o 
Sistema Educacional do Paraná”, enfatizou 
Ratinho Junior. “E pavimentações que vão 
garantir mais qualidade de vida para a população 
de Araucária, uma cidade que é referência para o 
Paraná em termos de urbanização. Não canso de 
dizer que a Iluminação Pública do Município é um 
espetáculo”, reforçou.
EXEMPLO - O governador lembrou que desde 
2018 a prefeitura de Araucária vem realizando um 
trabalho intenso para substituir as lâmpadas 
convencionais da iluminação pública por modelos 
de LED. O investimento Municipal é estimado em 
R$ 2 milhões. “Adotamos no Estado o exemplo de 
Araucária para a iluminação pública”, disse o 
governador.

Governo do Estado vai investir 
R$ 23,8 milhões em Araucária

Fonte: SEDU



Em reunião com o prefeito de Colombo Helder 
Lazarotto e sua equipe, o presidente da Comec 
Gilson Santos apresentou o projeto de concepção do 
parque na Pedreira do Atuba. Ainda na fase inicial, 
ele deverá ser debatido com a sociedade e demais 
órgãos interessados, e prevê, em seus mais de 99mil 
m2, a construção de um pavilhão de eventos, 
auditório, banheiros, lanchonete, estacionamento, 
mirante, paredão para escalada, amplo espaço para 
shows, equipamentos para atividades físicas, entre 
outros.  

Ao lado do presidente do Instituto Água e Terra 
Everton Souza, o presidente da Comec Gilson Santos 
realizou uma visita ao local onde deverá ser 
implementado o novo trecho da PR-423 ligando os 
municípios de Curitiba (na BR-116, quase na divisa 
com Fazenda Rio Grande) e São José dos Pinhais (no 
início da Av. Rui Barbosa). A Comec possui um 
projeto básico para o trecho e avalia agora com os 
técnicos do IAT qual será o licenciamento ambiental 
necessário para na sequência contratar o estudo e a 
atualização do projeto executivo.  

Em reunião realizada na sede do Instituto  de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, 
o presidente da Comec Gilson Santos, debateu a 
nova proposta de ligação entre os municípios de 
Pinhais e Curitiba, em trecho que fará a ligação da 
Av. Prefeito Maurício Fruet, na capital, com a Av. 
Ayrton Senna da Silva, na altura do Autódromo 
Internacional. O projeto já está em desenvolvimento 
e deverá ser entregue ainda neste ano.  “Além de 
desviar o tráfego da Av. Victor Ferreira do Amaral o 
trecho vai possibilitar a continuação da  canaleta 
exclusiva para ônibus até o Terminal de Pinhais”, 
destacou Gilson Santos. 

O presidente da Comec Gilson Santos esteve 
acompanhando do Secretário de Governo de 
Araucária Genildo Carvalho e demais técnicos da 
prefeitura, visitando o bairro Jd. Israelense, uma 
grande ocupação, em maior parte de forma irregular, 
mas fortemente adensada e carente, onde estão 
sendo estudadas maneiras de regularização das 
residências existentes. No local inside uma diretriz 
metropolitana que impede tal ação por parte da 
prefeitura. A Comec irá estudar alternativas para a 
diretriz possibilitando manter o projeto e ao mesmo 
tempo promover a regularização dos lotes na região.  

Projeto de parque na Pedreira Atuba 
é apresentado para prefeitura

Começa a ser estudado novo trecho 
da PR-423 até São José dos Pinhais 

No IPPUC reunião debate nova 
ligação entre Pinhais e Curitiba 

Ação propõe a regularização do 
Jd. Israelense em Araucária 



Bonette esteve presente na reunião e sugeriu a 
criação de um grupo de trabalho no âmbito do 
Governo do Estado para tratar sobre as 
regularizações no ambiente metropolitano devido a 
importância em considerar aspectos destes locais.
Participaram ainda do encontro o Coordenador 
Jurídico da Comec Fernando Maciel, o Coordenador 
do Departamento de Uso e Ocupação do Solo 
Dmitri Arnaud, os técnicos Raul Gradovski, Millena 
Reis, Alessandra Luccas, Fernanda Cogo, Ruan 
Amaral e representantes dos municípios.

A Comec realizou uma reunião com 
secretários(as) de Urbanismo e Habitação de 
municípios do 1º Anel da Região Metropolitana de 
Curitiba, para tratar de regularização fundiária. O 
tema, segundo o presidente da Autarquia Gilson 
Santos, “precisa estar alinhado as questões 
metropolitanas e por isso a conversa entre os 
diversos órgãos envolvidos é fundamental”, 
destacou. “A regularização fundiária é uma 
maneira de garantir o direito à moradia do 
cidadão e peça fundamental no desenvolvimento 
social, na preservação ambiental e, claro, no 
planejamento das cidades. Por isso, merece uma 
atenção e esforço conjunto dos envolvidos. Em se 
tratando de regiões metropolitanas, é importante 
que este processo respeite as funções públicas de 
interesse comum, visto que devido ao grande 
adensamento e proximidade entre os municípios, 
ações isoladas acabam impactando os demais”, 
destacou o presidente.
Durante o encontro, os representantes municipais 
puderam explanar sobre as principais dificuldades 
encontradas nos processos de regularização e 
trocar experiências sobre o tema. Para aprofundar 
o assunto, o Diretor Geral da Comec Raul Peccioli 
sugeriu a realização de um Fórum Metropolitano 
com a participação de municípios e demais 
órgãos envolvidos, inclusive, sugerindo o convite 
para a participação do Tribunal de Justiça do 
Paraná, que para tratar do tema realiza o projeto 
Moradia Legal.
O representante do Conselho Estadual das 
Cidades do Paraná (ConCidades / PR) Orlando 

Regularização Fundiária é debatida em 
reunião com municípios da RMC



Uma nova tecnologia implementada nos ônibus do 
transporte coletivo permitirá a contagem de 
passageiros no interior dos veículos em tempo real. A 
tecnologia começou a ser testada neste mês em 
veículos do transporte coletivo da Região 
Metropolitana de Curitiba.
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, os 
dados coletados permitirão uma análise mais rápida 
da operação e, consequentemente, uma tomada de 
decisão mais ágil e assertiva.
“Nos horários de pico temos cerca de 650 ônibus 
circulando, mas não conseguimos manter um fiscal 
em cada um deles. A nova tecnologia, ainda em fase 
de teste, poderá nos oferecer as informações 
necessárias para a tomada de decisão e em tempo 
real, garantindo mais agilidade e assertividade nos 
ajustes da operação”, explicou Santos.
Além da contagem de usuários, o sistema oferece 
informações para gestão de frota dos veículos, 
manutenção preventiva, dados de eficiência da linha, 
paradas de embarque e desembarque mais 
utilizadas, entre outros dados. 

Nova tecnologia permite controle de 
usuários do transporte em tempo real

IMAGENS - Um dos destaques é também a gravação 
das imagens no interior dos veículos, 
proporcionando mais segurança aos usuários. 
“Como a implementação da tecnologia é feita por 
meio de câmeras, todo o interior do ônibus estará 
sendo filmado, intimidando e até espantando 
pessoas mal-intencionadas”, disse o presidente da 
Comec.

Fruto de convênio realizado entre a Comec e Urbs, a 
Superintendência de Trânsito (Setran) implantou na 
Rua Marechal Deodoro, entre a Ubaldino do Amaral e 
Prefeito Ângelo Lopes, no Centro, uma faixa de 
trânsito dedicada exclusivamente ao transporte 
coletivo. A medida beneficiará, com menor tempo de 
deslocamento no trecho, cerca de 12 mil passageiros 
atendidos por dez linhas de ônibus que passam pela 
região. A estimativa da Urbs é que a extensão de 1,5 
quilômetro  gere aproximadamente cinco minutos de 
redução no tempo de viagem. Por ali passam seis 
linhas de ônibus urbanas (Rua XV/Barigui, 
Higienópolis, Tarumã, Alto Tarumã, Sagrado Coração 
e Detran/Vicente Machado) e quatro metropolitanas 
(Guaratuba/Guadalupe, Pinhais/Guadalupe, 
Piraquara/Santos Andrade e Piraquara).

Em reunião do Conselho de Transporte Coletivo da 
Região Metropolitana de Curitiba, a Comec 
apresentou aos representantes dos municípios 
participantes da Rede Integrada de Transporte – RIT, 
a minuta do Projeto de Lei que pretende instalar a 
Gestão Interfederativa do Transporte Coletivo, por 
meio da criação de um Consórcio da Rede Integrada 
Intermunicipal do Transporte Coletivo Metropolitano 
(RIINT). Se aprovada, a RIINT deverá ser uma 
entidade pública de âmbito interfederativo (gestão 
compartilhada entre Estado e municípios), conforme 
determina o Estatuto da Metrópole. A minuta será 
analisada pelos representantes municipais que 
deverão apresentar considerações e sugestões, que 
serão compiladas pela Comec e debatidas entre os 
integrantes do Conselho em reunião futura.

Fruto de convênio entre a Comec e 
Urbs, Curitiba ganha faixa exclusiva

Conselho do Transporte Coletivo 
debate formação de Consórcio



Em reunião virtual com representantes da Arteris 
S/A, concessionária responsável pela contrução do 
Contorno Norte de Curitiba, o presidente da Comec 
Gilson Santos e Secretários do município de 
Colombo questionaram quanto ao andamento do 
projeto. Devido a pandemia, a execução do Estudo 
de Impacto Ambiental - EIA/RIMA teve que ser 
paralizada o que gerou atrasos no projeto. Segundo 
a Arteris o mesmo deverá ser retomado em junho 
deste ano a entrega dos resultados no início de 2022, 
permitindo a contratação do projeto executivo. 

Com o apoio da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, a 
Comec realizou a inscrição do projeto de extensão 
da Linha Verde até o munício na Chamada de 
Projetos de Mobilidade Urbana Sustentável realizada 
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES. 
Caso seja selecionado, o projeto terá estudo de 
pré-viabilidade contratado com recursos do Global 
Environment Facility (GEF)  e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao todo 
cinco projetos serão selecionados e adivulgação dos 
vencedores será publicada até julho deste ano.

O presidente da Comec Gilson Santos foi convidado 
a participar do encontro virtual Londrina 
Protagonista, que pretende debater como será a 
cidade de Londrina daqui 20 anos.  Durante sua fala, 
Santos pôde relatar alguns dos desafios enfrentados 
pelo órgão metropolitano na coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba e citar exemplos de ações 
realizadas pela autarquia na busca pelo 
desenvolvimento sustentável da Região, destacando 
a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado - PDUI da RMC, que está sendo contratado 
pela Comec e deverá ter início ainda no ano de 2020.

O município de Tijucas do Sul finalizou no mês de 
maio a instalação dos 20 abrigos para pontos de 
ônibus entregues pelo Governo do Estado por meio 
da Comec. Eles foram instalados na extensão da PR 
281, substituindo alguns antigos, que já não estavam 
atendendo a população corretamente. Segundo o 
prefeito Gringo, os novos abrigos dão mais 
segurança para a população  e deixam a paisagem 
mais bonita. “aos poucos vamos substituindo todos 
os abrigos antigos mostrando que a gestão está 
sempre preocupada em trazer melhorias para todos 
os munícipes”, destacou o prefeito. 

Comec acompanha projeto do 
Contorno Norte com Arteris 

Extensão da Linha Verde poderá ter 
financiamento internacional

MasterPlan irá propor como será a 
cidade de Londrina em 2040

Tijucas do Sul realiza instalaçao dos 
abrigos para pontos de ônibus



Presidente do IAT Everton 
Souza e o Diretor Scroccaro

Deputado Estadual 
Alexandre Amaro

Deputado Estadual 
Goura e equipe

Ger. de Assuntos Metrop. de 
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