SEMINÁRIO INTERNACIONAL de
GOVERNANÇA METROPOLITANA
Curitiba, 22 e 23 de outubro de 2015

ANTECEDENTES
A partir da criação das primeiras regiões metropolitanas no Brasil em 1973,
começaram a ser discutidas as diversas formas de planejar e gerenciar esses espaços
normalmente extensos e complexos. Com o passar dos anos, as principais cidades
brasileiras foram crescendo, criando novos aglomerados urbanos, novas regiões foram
sendo criadas, mais órgãos metropolitanos foram surgindo. Ao longo desses anos,
vários esforços vêm sendo empreendidos no sentido de aprimorar a governança
desses espaços, muitas vezes heterogêneos, com inúmeras necessidades e poucos
recursos disponíveis.
Recentemente, o governo federal instituiu uma lei chamada de Estatuto da Metrópole
que define alguns parâmetros para a chamada governança interfederativa, estabelece
prazos para elaboração dos planos diretores metropolitanos, entre outras diretrizes.

OBJETIVO
Neste contexto é que o Governo do Estado do Paraná – Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, por meio da Coordenação da Região Metropolitana de
Curitiba – Comec, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
organizou o seminário internacional, desejando que os diversos atores envolvidos nos
ambientes metropolitanos, principalmente os órgãos públicos metropolitanos
existentes pelo país pudessem refletir sobre experiências nacionais e internacionais no
sentido de identificar boas práticas que permitissem desenvolver ferramentas para
aprimorar a governança metropolitana no país.
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O SEMINÁRIO
Para a realização do seminário foi estabelecida uma parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, entidade parceira do Governo do Estado do
Paraná em inúmeros projetos importantes ao longo das últimas décadas. Em conjunto,
foram buscados nomes de técnicos e autoridades que pudessem dividir práticas sobre
governança e financiamento nos espaços metropolitanos no Brasil e no exterior.
O seminário ocorreu nos dias 22 e 23 de outubro de 2015 no Auditório da Celepar, e
contou com 204 inscritos, tendo 188 presentes no primeiro dia e 122 pessoas que
compareceram no segundo dia. Estiveram representados 10 estados brasileiros e o
distrito federal, e ainda a Argentina e a Espanha.
A abertura contou com discursos da governadora em exercício - Cida Borghetti, do
ministro das Cidades - Gilberto Kassab, do secretário do Desenvolvimento Urbano do
estado do Paraná - Carlos Roberto Massa Júnior, do diretor-presidente da Comec Omar Akel, do representante do BID - Aderbal Curvelo, e do deputado estadual Guto
Silva. Estiveram presentes ainda, o secretário-chefe da Casa Civil do estado do Paraná
- Eduardo Sciarra, o coordenador da Região Metropolitana de Curitiba - Caco Almeida,
prefeitos da região de Curitiba, entre outras autoridades.
Os principais aspectos trazidos pelos palestrantes e moderadores nos painéis
realizados, segundo o programa a seguir, constaram da “Carta do Paraná de
Governança Metropolitana”, documento elaborado ao longo do evento, que foi
apresentado pelo diretor-presidente da Comec Omar Akel no final do evento no Palácio
Iguaçu, e se encontra anexo a esse relatório. O documento resume os assuntos
discutidos e propõe caminhos para um aprimoramento da governança metropolitana
no país.
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PROGRAMA
22 de outubro de 2015
08h30 - Credenciamento / Café boas-vindas
09h00 - Abertura
Gilberto Kassab - Ministro das Cidades
Cida Borghetti – Governadora em exercício
Ratinho Júnior - Secretário do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná
Aderbal Curvelo - Representante do BID
09h50 - Palestra Inaugural - “Governança e financiamento no ambiente
metropolitano”
Enid Slack – Diretora do Instituto de Financiamento e Governança Municipal
da Universidade de Toronto
Moderador – Andrés Muñoz (Divisão de Gestão Fiscal Municipal / BID)
10h30 - Perguntas / Debate
10h50 - Painel 1 - “A experiência internacional na gestão metropolitana”
Moderador - Alberto Maia da Rocha Paranhos (Economista urbano /
Especialista em Gestão do Desenvolvimento Urbano Sustentável)
11h00 - Grande Buenos Aires / Argentina
Francisca Rojas - Especialista em Desenvolvimento Urbano e Habitação /BID
11h30 - Província de Ourense - Região da Galícia / Espanha
Manuel Baltar - Presidente da Assembleia Regional de Ourense
12h00 - Almoço
13h30 - Grande Toronto / Canadá
Enid Slack - Diretora do Instituto de Financiamento e Governança
Municipal da Universidade de Toronto
14h00 - Mesa de diálogo / Perguntas
15h00 - Coffee-break
15h20 - Painel 2 - “A governança metropolitana no Brasil”
Moderador – Marco Aurélio Costa (Diretor de Estudos e Políticas Regionais,
Urbanas e Ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA)
15h30 - A Região Metropolitana de Curitiba
Omar Akel - Diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de
Curitiba - COMEC / RMC

16h00 - A experiência da Região Metropolitana de São Paulo
Rovena Maria Negreiros Ferreira - Diretora-presidente da Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - Emplasa / RMSP
16h30 - Mesa de diálogo / Perguntas
17h30 - Encerramento

23 de outubro de 2015
09h00 - Painel 3 - “Financiamento e Instrumentos de Desenvolvimento Regional
Integrado”
Moderadora - Sol Garson
09h10 - Parcerias Público-privadas Interfederativas - A experiência da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
Gustavo Batista de Medeiros – Chefe de Gabinete da Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte / RMBH
09h40 - O consórcio metropolitano de transporte público da Grande Recife
Maria Ivana Vanderlei - Engenheira civil da Grande Recife Consórcio de
Transporte / RMR
10h10 - A importância da Associação dos Municípios na governança da Região
Metropolitana de Porto Alegre
Marco Alba - Prefeito de Gravataí e Presidente da Granpal / RMPA
10h40 - Coffee-break
11h00 - Mesa de diálogo / Perguntas
12h00 - Almoço
13h30 - Painel 4 - “Mesa Redonda sobre o Estatuto da Metrópole”
Moderador – Carlos Hardt (arquiteto e urbanista, Coordenador do
mestrado e doutorado em Gestão Urbana (PPGTU-PUCPR) e Coordenador
da Área Estratégica Cidades da PUCPR)
Yuri Rafael Della Giustina – Secretário Nacional Substituto de
Acessibilidade e Programas Urbanos – Ministério das Cidades
Cássio Taniguchi – Superintendente de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Florianópolis – RMF
Andrezza Rosalém Vieira – Diretora – presidente do Instituto Jones dos
Santos Neves e Secretária Executiva do Conselho Metropolitano da
Grande Vitória – RMV
15h00 - Palestra Final – Rede de Ativos Inteligentes
Ramiro Wahrhaftig – Assessor de Projetos Especiais da Secretaria da Casa
Civil do Estado do Paraná
15h45 - Mesa Final – Debate com os moderadores e palestrantes
16h30 - Leitura do Documento Síntese do Seminário
17h00 - Brunch / Visita ao Palácio Iguaçu
17h45 - Encerramento

APOIOS / PATROCÍNIOS
O seminário foi realizado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, do Governo do Estado do Paraná por meio da Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba – Comec. O evento contou ainda com recursos oriundos do
patrocínio da Compagás, Copel, Fomento Paraná e Sanepar; e do apoio da Celepar,
Detran, Fecomércio e Imprensa Oficial.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Dia 22 de outubro de 2015 (quinta-feira)
Abertura do Seminário
Com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab; da governadora em
exercício, Cida Borghetti; do secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior; de
secretários de Estado, deputados, prefeitos e demais autoridades.

Da esquerda para direita: Mounir Chaowiche (pres. Sanepar), Carlos do Rego Almeida (coordenador
Comec), Manuel Baltar (palestrante), Gilberto Kassab (ministro das Cidades), Cida Borghetti
(governadora em exercício), Omar Akel (presidente da Comec), Eduardo Sciarra (secretário Casa Civil) e
Ratinho Júnior (secretário SEDU).

Discurso do ministro das Cidades Gilberta Kassab

Discurso da governadora em exercício Cida Borghetti

Palestra inaugural – Governança e financiamento no ambiente metropolitano

Palestrante Enid Slack (Canadá)

A palestrante Enid Slack e o moderador Andrés Muñoz

Painel 1 – A experiência internacional na gestão metropolitana

Da esquerda para a direita: os palestrantes Manuel Baltar, Francisca Rojas, Enid Slack e o moderador
Alberto Paranhos

Painel 2 – A governança metropolitana no Brasil

Da esquerda para a direita: os palestrantes Omar Akel, Rovena Negreiros e o moderador Marco Aurélio
Costa.

Vista da Plateia

Dia 23 de outubro de 2015 (sexta-feira)
Painel 3 – Financiamento e instrumentos de desenvolvimento regional integrado

Da esquerda para a direita: os palestrantes Marco Alba, Maria Ivana Vanderlei, Gustavo
Medeiros e a moderadora Sol Garson

Painel 4 – Mesa redonda sobre o Estatuto da Metrópole

Da esquerda para a direita: Andrezza Rosalém, Cássio Taniguchi, Yuri Giustina e o moderador Carlos
Hardt

Vista da plateia

Palestra final: Rede de ativos inteligentes
Palestrante Ramiro Wahrhaftig

Da esquerda para direita: Aderbal Curvelo (representante do BID), Ramiro Wahrhaftig
(palestrante) e Omar Akel (presidente da Comec)

Palacio lguacu- Leitura da sintese do seminario

Da esquerda para direita: Luiz Costa (prefeito de Balsa Nova), Clewer Almeida (Comec), Omar Akel
(Comec) , Aderbal Curvelo (BID) , Andres Munoz (BID) , Carlos do Rego Almeida Filho (Comec) e Edgar
Bueno (prefeito de Cascavel).

Participantes do seminário no Palácio Iguaçu

Visita ao Palácio Iguaçu

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Para divulgar o Seminário Internacional de Gestão Metropolitana foram redigidos
releases nos dias 23 de setembro e 20 de outubro, assim como chamada de imprensa
no dia 21 de outubro. As matérias foram publicadas no site da Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba (Comec), na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Estado(SEDU) e na Agência de Notícias do Estado (AEN). Estes materiais foram
publicados em vários meios de comunicação. O Ministério das Cidades também
publicou um release em seu site e que foi replicado por outros meios de comunicação.

TELEVISÃO
Para cobertura da abertura do seminário estiveram presente 03 canais de televisão:
- TV Educativa – matéria exibida no dia 22/10/2015 no Jornal E-Paraná;
- SBT (Rede Massa) – matéria exibida no dia 22/10/2015 no SBT Paraná;
- Record (RIC TV) – matéria exibida no dia 23/10/2015 no Jornal Paraná no Ar.

RÁDIO
A Rádio do Palácio gravou 03 matérias sobre o seminário que foram replicadas por
várias rádios do Paraná.
20/10/2015 - 15h40
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=61324

21/10/2015 – 11h50
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=61339

22/10/2015 - 20h00
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=61382

JORNAIS, SITES E BLOGS

Os releases da Comec, Agência de Notícias do Estado, Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e do Ministério das Cidades foram replicados por jornais vários jornais, sites e
blogs do Paraná e também do Brasil.
A seguir as matérias que encontramos e que foram publicadas na internet. Porém não
temos como dimensionar as matérias que foram publicadas nos jornais impressos e
que não tem versão online.
http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2015/10/21/governo-discuteorganizacao-das-regioes-metropolitanas/
http://blogdasandraprado.blogspot.com.br/
http://www.celepar.pr.gov.br/modules/noticias/makepdf.php?storyid=1720
http://www.cenariomt.com.br/noticia/444429/secretario-participa-de-eventointernacional- sobre-governanca-metropolitana.html
http://cicerocattani.com.br/encontro-internacional-discute-solucoes-para-as-regioesmetropolitanas/
http://www.fabiocampana.com.br/2015/10/ratinho-junior-participa-de-seminariointernacional-para-debater-gestao-das-cidades/
https://www.facebook.com/EuAmoParana
http://www.fecomerciopr.com.br/sala-de-imprensa/noticia/fecomercio-apoiaseminario- internacional-de-gestao-metropolitana/
http://www.fecomerciopr.com.br/sala-de-imprensa/noticia/comec-promoveseminario- internacional-de-gestao-metropolitana/
http://www.folhaextra.com/ratinho-junior-participa-de-seminario-internacional-paradebater-gestao-das-cidades/8856
http://www.folhamax.com.br/cidades/secretario-participa-de-evento-internacionalsobre- governanca-metropolitana/63983
http://www.gazetapopular.com/portal/
http://www.gazetatoledo.com.br/_edicoes/gazetatoledo_edicao_24-10-2015.pdf
http://granpal.com.br/Capa/
http://www.guiagoioere.net/noticia/7356/ratinho-junior-participa-de-seminariointernacional- para-debater-gestao-das-cidades/
21

http://www.guiasjp.com/noticias/nacional/seminario+internacional+reune+gestores+de
+reg ioes+metropolitanas/90221
https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/governador-de-ourense-diz-quefoz- podera-sediar-termatalia-2018
http://jornaldiadia.com.br/kassab-afirma-que-solucoes-coletivas-sao-mais-baratas-eracionais-para-regioes-metropolitanas/
http://www.jornaldoiguassu.com.br/foz-do-iguacu/55-geral/3709-seminariointernacional- sobre-governanca-metropolitana-avalia-boas-praticas-no-pais.html
http://psd.org.br/noticia/ministro-kassab-abre-evento-sobre-metropoles-no-parana/
http://www.metroplan.rs.gov.br/conteudo/2639/?Metroplan_presente_no_Semin
%C3%A1rio_Internacional_sobre_Governan%C3%A7a_Metropolitana
http://www.metroplan.rs.gov.br/conteudo/2640/?Semin
%C3%A1rio_Internacional_sobre_Governan
%C3%A7a_Metropolitana_ampliar_as_reflex%C3%B5es_sobre_experi
%C3%AAncias_nacionais_e_internacionais_relacionadas_%C3%A0_governan
%C3%A7a_metropolitana%2C
http://www.paranacidade.org.br/modules/noticias/article.php?storyid=1780
http://www.paranashop.com.br/2015/10/ministro-das-cidades-abre-seminario.html
http://ronaldmansur.blogspot.com.br/
http://www.sindimercados.com.br/
http://www.mt.gov.br/editorias/geral/secretario-participa-de-evento-internacionalsobre- governanca-metropolitana/157590
http://site.sanepar.com.br/noticias/seminario-debate-governanca-metropolitana
http://umuarama24horas.com/ExibeNoticia?id=9403&item=Vereador-HemersonYokota- participa-de-Seminario-em-Curitiba-
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RELEASES

Comec - 23/09/2015 - Seminário Internacional sobre Governança Metropolitana
Nos dias 22 e 23 de outubro será realizado em Curitiba o Seminário Internacional sobre
Governança Metropolitana. O evento é uma promoção do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) e do Governo do Estado do Paraná / Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, por intermédio da Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba).
O público-alvo deste evento são os gestores públicos das metrópoles brasileiras.
Durante dois dias, eles vão debater importantes assuntos como governança e
financiamento no ambiente metropolitano, instrumentos de desenvolvimento regional
integrado, Estatuto da Metrópole e boas práticas internacionais e nacionais na gestão
metropolitana.
Este evento tem o patrocínio da Sanepar, Copel, Compagás e Fomento Paraná. E o
apoio da Celepar, Imprensa Oficial e Fecomércio.

Comec e AEN - 20/10/2015 - Comec promove Seminário Internacional de Gestão
Metropolitana nos dias 22 e 23 de outubro
A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) realiza, nos dias 22 e 23
de outubro, no auditório da Celepar, o Seminário Internacional sobre Governança
Metropolitana, um evento voltado para os gestores públicos que atuam nas regiões
metropolitanas de todo o Brasil.
“Esta será uma excelente oportunidade para refletirmos sobre experiências nacionais e
internacionais, buscando identificar boas práticas que modernizem a governança
metropolitana no país”, diz Omar Akel, diretor-presidente da Comec.
O seminário é promovido pelo Governo do Estado / SEDU (Secretaria do
Desenvolvimento Urbano) por intermédio da Comec e pelo BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento).
A abertura contará com a presença do Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, da
governadora em exercício, Cida Borghetti, do secretário do Desenvolvimento Urbano,
Carlos Roberto Massa Júnior e da representante do BID no Brasil, Daniela Carrera
Marquis.

SEMINÁRIO
Para este evento foram convidados gestores públicos metropolitanos que, durante dois
dias, vão debater assuntos como experiências nacionais e internacionais na gestão
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metropolitana, financiamento e instrumentos de desenvolvimento regional integrado e
Estatuto da Metrópole. Os que tiverem interesse em assistir o seminário na internet
poderão acessar o endereço: webcast.pr.gov.br/celepar/eventos/292.
O seminário terá a participação da canadense Enid Slack, diretora do Instituto
Municipal de Finanças e Governança (IMFG), especialista na área de gestão pública que
presta consultoria sobre finanças municipais e governança em vários países. Também
participarão do evento especialistas do BID como Francisca Rojas e André Munoz e
também Manuel Baltar (governador da região da Galícia, Espanha).
Do Brasil, serão ministradas palestras de representantes das regiões metropolitanas
de São Paulo (Rovena Ferreira), Minas Gerais (Gustavo Medeiros), Porto Alegre (Marco
Alba), Florianópolis (Cássio Taniguchi), Grande Vitória (Andrezza Vieira) e Curitiba
(Omar Akel). Também terá a palestra de Yuri Giustina (Ministério das Cidades) e
Ramiro Wahrhaftig. Como moderadores foram convidados especialistas como Sol
Garson, Alberto Paranhos, Marco Aurélio Costa e Carlos Hardt.
O Seminário tem o patrocínio da Copel, Sanepar, Fomento Paraná e Compagás. E o
apoio da Celepar, Detran, Fecomércio e Imprensa Oficial.

Comec – 21/10/2015 – Chamada de Pauta - Ministro das Cidades e vice-governadora
participarão do Seminário Internacional de Gestão Metropolitana
Abre amanhã (quinta-feira, 22 de outubro), às 9 horas, o Seminário Internacional sobre
Governança Metropolitana, um evento voltado para os gestores públicos que atuam nas
regiões metropolitanas de todo o Brasil.
A abertura contará com a presença do Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, da
Governadora em exercício, Cida Borghetti, do secretário do Desenvolvimento Urbano,
Carlos Roberto Massa Júnior, do diretor-presidente da Comec, Omar Akel.
O seminário é promovido pelo Governo do Estado/SEDU (Secretaria do
Desenvolvimento Urbano) por intermédio da Comec (Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba) e pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Seminário Internacional de Gestão Metropolitana
Abertura: 9 horas
Local: auditório da Celepar
Rua Mateus Lemes, 1561 – Centro Cívico – Curitiba – PR
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AEN – 21/10/2015- PAUTA DIA 22 – 9H: Gestores discutem nova organização das
Regiões Metropolitanas
A governadora em exercício, Cida Borghetti, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o
secretário do Desenvolvimento Urbano, Carlos Roberto Massa Júnior, e a
representante do BID no Brasil, Daniela Carrera Marquis, abrem nesta quinta-feira
(22), às 9 horas, o Seminário Internacional sobre Governança Metropolitana. O
seminário vai té sexta-feira (23), no auditório da Celepar, em Curitiba.
O ministro Kassab vai falar sobre o Estatuto da Metrópole, legislação que entrou em
vigor neste ano e estabelece diretrizes para a gestão metropolitana compartilhada. A
partir da lei, os municípios que integram regiões metropolitanas têm prazo de três
anos para elaborar Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado. De acordo com o
ministério das Cidades, 100 milhões de brasileiros vivem em 60 regiões metropolitanas
existentes no País.
O seminário é promovido pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
(Comec) e voltado a gestores públicos que atuam nas regiões metropolitanas de todo o
Brasil. Além do Estatuto da Metrópole, serão debatidas experiências nacionais e
internacionais na gestão metropolitana, financiamento e instrumentos de
desenvolvimento regional integrado.

SERVIÇO
Seminário Internacional sobre Governança Metropolitana
Data: quinta-feira (22) Horário: 9h
Local: Auditório da Celepar (Rua Mateus Leme, 1561, Centro Cívico)

AEN e Comec 22/10/2015 - Encontro internacional discute soluções para as regiões
metropolitanas
A governadora em exercício Cida Borghetti e o ministro das Cidades, Gilberto Kassab,
participaram nesta quinta-feira (22) do Seminário Internacional sobre Governança
Metropolitana, que reúne, em Curitiba, gestores públicos que atuam nas regiões
metropolitanas de todo o Brasil.
O seminário vai até a sexta-feira (23) e é promovido pela Secretaria do
Desenvolvimento Urbano, por meio da Coordenadoria da Região Metropolitana de
Curitiba (Comec), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os
gestores debatem as experiências nacionais e internacionais na gestão metropolitana,
financiamentos e instrumentos de desenvolvimento regional integrado e o Estatuto da
Metrópole, sancionado em janeiro deste ano.
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“A conurbação das cidades é inevitável, por isso precisamos pensar em políticas
públicas que atendam as cidades em seu conjunto, principalmente os municípios
menores que se desenvolvem no entorno de uma metrópole”, afirmou a governadora
em exercício. “São várias ações e serviços públicos que podem ser desenvolvidos em
conjunto nas regiões metropolitanas, em áreas como saneamento, saúde, iluminação
pública, transporte”, ressaltou Cida.
O ministro das Cidades destacou o papel das regiões metropolitanas para a busca
coletiva de soluções de problemas que afetam os grandes municípios. “Esta iniciativa é
muito importante em um momento em que as cidades precisam estar articuladas para
pensar o planejamento urbano em conjunto. O planejamento urbano é o principal
instrumento para o crescimento organizado das cidades”, afirmou Kassab.
O ministro disse que o Estatuto da Metrópole busca uma nova forma de desenvolver
essas regiões e planejar seu crescimento. O novo estatuto parte do princípio da
integração entre as cidades, o que é fundamental nas regiões metropolitanas.
“Seminários como este possibilitam um intercâmbio de ideias e uma sinergia maior
entre as cidades para podermos identificar as melhores políticas públicas para
promover um crescimento com qualidade nas metrópoles”, ressaltou o ministro.
ESTATUTO DA METRÓPOLE – O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano,
Ratinho Júnior, disse que o Paraná é o primeiro estado a promover um debate sobre as
regiões metropolitanas após a sanção do Estatuto da Metrópole. “Todos os estados
brasileiros precisam se adequar à nova lei, que dá uma nova regulamentação às
regiões metropolitanas, em especial nos grandes centros. A ideia deste seminário é
trazer as experiências de outras partes do mundo para poder adequar a nova lei à
realidade das regiões metropolitanas do Paraná e planejar as ações dessas áreas para
os próximos 20 ou 30 anos”, ressaltou.
Além de Curitiba, o Paraná conta com as regiões metropolitanas em Londrina, Maringá
e Cascavel. Constituída por 29 municípios, a Região Metropolitana de Curitiba é a oitava
mais populosa do País, com mais de 3,2 milhões de habitantes – cerca de 30% da
população do Paraná – e a segunda maior em extensão, com aproximadamente 16,5
mil quilômetros quadrados.
Para o presidente da Comec, Omar Akel, as ações conjuntas entre os municípios são
essenciais para uma vida eficiente nas regiões metropolitanas. “A ação conjunta
permite o melhor uso de recursos. Os projetos podem ser melhor definidos e
estudados. A ação pública será mais efetiva junto à sociedade”, afirmou. “Além de
dividir as boas experiências nas diferentes regiões metropolitanas do Brasil e do
mundo, também vamos debater as negativas, para não querer replicar ações que não
deram certo ou corrigir essas experiências”, destacou Akel.
O Brasil conta hoje com 65 regiões metropolitanas, três Regiões Integradas de
Desenvolvimento e uma aglomeração urbana, onde vive metade da população
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brasileira, cerca de 109 milhões de habitantes. Mesmo com uma área que corresponde
a 2% do território nacional, essas localidades concentram 60% do Produto Interno
Bruto do País.
PALESTRANTES – O evento conta com a participação da canadense Enid Slack,
diretora do Instituto Municipal de Finanças e Governança (IMFG), especialista na área
de gestão pública que presta consultoria sobre finanças municipais e governança em
vários países. Também participam especialistas do BID, como Francisca Rojas e André
Munoz e Manuel Baltar, governador da região da Galícia, Espanha.
Do Brasil, participam representantes das regiões metropolitanas de São Paulo (Rovena
Ferreira), Minas Gerais (Gustavo Medeiros), Porto Alegre (Marco Alba), Florianópolis
(Cássio Taniguchi), Grande Vitória (Andrezza Vieira) e Curitiba (Omar Akel). Também
haverá palestra com Yuri Giustina, diretor de Políticas de Acessibilidade e
Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, e com o engenheiro civil Ramiro
Wahrhaftig, assessor de Projetos Especial da Casa Civil do Paraná. Como moderadores
foram convidados especialistas como Sol Garson, Alberto Paranhos, Marco Aurélio
Costa e Carlos Hardt.
O seminário tem patrocínio de Copel, Sanepar, Fomento Paraná e Compagas e apoio de
Celepar, Detran, Fecomércio e Imprensa Oficial.
PRESENÇAS – Participaram da abertura do seminário o secretário-chefe da Casa Civil,
Eduardo Sciarra; o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche; o coordenador da
Região Metropolitana de Curitiba, Caco Almeida; o governador de Ourense, na
Espanha, Manuel Baltar; o secretário das Cidades do Mato Grosso, Eduardo Chiletto; o
secretário municipal de Assuntos Metropolitanos de Curitiba, Valfrido Prado; o prefeito
de Contenda, Carlos Eugênio Stabach, que preside a Associação dos Municípios da
Região Metropolitana de Curitiba (Assomec); e os prefeitos de Piraquara, Marcus
Tesseroli; de Pinhais, Luiz Goulart; de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa; de Quatro
Barras, Loreno Tolardo; de Rio Negro, Milton Paizani; de Umuarama, Moacir Silva; e de
Cascavel; Edgar Bueno; e o deputado estadual Guto Silva.

Ministério das Cidades – 22/10/2015 - Ministro afirma que soluções coletivas são mais
baratas e racionais para regiões metropolitanas
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, afirmou hoje durante abertura do Seminário
Internacional sobre Governança Metropolitana, em Curitiba, que as soluções coletivas
são mais eficientes para as grandes cidades. “As regiões metropolitanas têm nos seus
grandes problemas soluções coletivas, que são mais baratas, racionais e que mais
facilmente podem ser apoiadas pelo poder público estadual e federal”, disse. Gilberto
Kassab explicou que o Ministério das Cidades foi criado para estabelecer parcerias
com municípios, prefeitos, governadores, às vezes, de maneira direta e outras, em
conjunto com governos estaduais. “A minha presença aqui é para reafirmar a nossa
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disposição de continuar as parcerias e consolidá-las no plano dos estudos, seminários
e investimentos para atingir os nossos objetivos”.
Em seu discurso, o ministro declarou que as regiões metropolitanas são prioridades do
governo federal por abrigar maior parcela da população. “Se a maior parte da
população está concentrada nas regiões metropolitanas, por isso são prioridades do
governo federal no que diz respeito às intervenções e parcerias com o Ministério”. Ele
afirmou ainda que as regiões metropolitanas demandam grandes investimentos em
mobilidade, saneamento e habitação. “Essa é a razão de precisar pensar as cidades
como um todo para que possamos ter investimentos que sejam estendidos para todos
os municípios”, completou. Segundo Kassab, o planejamento urbano nos dias de hoje é
o principal instrumento do crescimento organizado de uma cidade, e seminários são
meios eficientes de troca de informações entre as regiões. “É onde pode haver uma
sinergia entre as políticas públicas para que possamos conhecer o que é aplicado em
outras cidades como melhores políticas para fazer o crescimento com qualidade tão
desejado”, lembrou Kassab.
A mudança no Estatuto da Metrópole foi lembrada pelo ministro das Cidades como
nova forma de desenvolver as regiões metropolitanas. “O novo estatuto parte do
princípio que é fundamental a integração melhor entre as cidades”, finalizou.
O Seminário, promovido pelo Governo do Estado do Paraná, Secretaria do
Desenvolvimento Urbano - por intermédio da Comec e pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), acontece até amanhã (23) com debates sobre experiências
nacionais e internacionais na gestão metropolitana, financiamento e instrumentos de
desenvolvimento regional integrado e o Estatuto da Metrópole. O evento é voltado a
gestores públicos que atuam nas regiões metropolitanas de todo o Brasil.

SEDU – 22/10/2015 - Seminário Internacional sobre Governança Metropolitana avalia
as boas práticas no País e no exterior
Com a presença de autoridades e especialistas do País e do exterior, acontece hoje e
amanhã, quinta e sexta-feira, 22 e 23, o Seminário Internacional sobre Governança
Metropolitana, promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU), por
meio da Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e com o apoio do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O evento teve início na manhã de
hoje, 22, no auditório da Celepar, com a presença do ministro das Cidades, Gilberto
Kassab, da governadora em exercício, Cida Borghetti, e de secretários de Estado, entre
outraspersonalidades. Kassab falou de sua certeza da contribuição do encontro para a
busca de soluções às cidades, em especial às Regiões Metropolitanas e destacou “o
extraordinário trabalho realizado pelo secretário (da SEDU), Ratinho Júnior que busca
trazer para o Paraná discussões e soluções até do exterior para que possa colocar o
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Estado como referência ao País em questões de infraestrutura, políticas públicas, de
serviços necessários à população e para o Estatuto da Metrópole”.
Kassab reafirmou, ainda, a sua disposição em consolidar as parcerias já iniciadas com
Ratinho Júnior e destacou a importância da realização de um Seminário como este.
“Quero ajudar Ratinho Júnior para dar as melhores soluções às cidades e sua gente”,
enfatizou o ministro que, no palco, segredava observações com Ratinho Júnior. O
ministro enfatizou a importância dessas discussões também como base ao Estatuto da
Metrópole. “Seminários como este possibilitam um intercâmbio de ideias e uma
sinergia maior entre as cidades para podermos identificar as melhores políticas
públicas e, assim, promover um crescimento com qualidade nas metrópoles”,
ressaltou.

BOAS PRÁTICAS - No mesmo sentido foram as ponderações do secretário Ratinho
Júnior. “O objetivo deste Seminário de Governança Metropolitana é trazer aos técnicos
e gestores públicos que atuam na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) experiências
nacionais e internacionais de boas práticas para reflexão e que permitam o uso de
novas ferramentas para aprimorar a governança metropolitana e, ainda, fazer do
Paraná e da RMC referência ao Brasil na questão do Estatuto da Metrópole”, disse o
secretário, Ratinho Júnior. Ele lembrou que todos os Estados brasileiros precisam se
adequar à nova lei que traz novidades sobre regulamentação às Regiões
Metropolitanas e o Paraná é o primeiro Estado a promover um debate sobre as Regiões
Metropolitanas, após o Estatuto da Metrópole. “A ideia deste seminário é trazer as
experiências de outras partes do mundo para poder adequar a nova lei à realidade das
regiões metropolitanas do Paraná e planejar as ações dessas áreas para os próximos
20 ou 30 anos”, ressaltou.
Além de Curitiba, o Paraná conta com as regiões metropolitanas em Londrina, Maringá
e Cascavel. Constituída por 29 municípios, a Região Metropolitana de Curitiba é a oitava
mais populosa do País, com mais de 3,2 milhões de habitantes – cerca de 30% da
população do Paraná – e a segunda maior em extensão, com aproximadamente 16,5
mil quilômetros quadrados.
Para o presidente da Comec, Omar Akel, as ações conjuntas entre os municípios são
essenciais para uma vida eficiente nas regiões metropolitanas. “A ação conjunta
permite o melhor uso de recursos. Os projetos podem ser melhor definidos e
estudados. A ação pública será mais efetiva junto à sociedade”, afirmou. “Além de
dividir as boas experiências nas diferentes regiões metropolitanas do Brasil e do
mundo, também vamos debater as negativas, para não querer replicar ações que não
deram certo ou corrigir essas experiências”, destacou Akel.
Já o representante do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) presente ao
evento, Aderbal Curvelo, o Brasil conta hoje com 65 regiões metropolitanas, três
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Regiões Integradas de Desenvolvimento e uma aglomeração urbana, onde vive metade
da população brasileira, cerca de 109 milhões de habitantes. Mesmo com uma área
que corresponde a 2% do território nacional, essas localidades concentram 60% do
Produto Interno Bruto do País.
“A questão sobre governança e recursos financeiros enfrenta desafios que demandam
ações integradas. Além disto, os recursos investidos devem ser potencializados”,
destacou.
Nos dois dias, das 8h30 às 17h30, no auditório da Celepar, na rua Mateus Leme, 2.561,
no Centro Cívico, os participantes têm a oportunidade de ouvir, refletir e discutir sobre
os mais diferentes aspectos que afligem as populações dos diferentes municípios e
apresentados por especialistas como a representante do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID/BR), Daniela Carrera-Marquis; a diretora do Instituto de
Financiamento e Governança Municipal da Universidade de Toronto, Enid Slack. Eles
fazem parte dos temas do primeiro dia do Seminário: “Governança e Financiamento no
Ambiente Metropolitano”.
Do encontro também participam prefeito de Gravataí (RS) e presidente da Granpal,
Marcos Alba, o economista urbano, especialista em Gestão do Desenvolvimento
Sustentável, Alberto Maia da Rocha, a especialista em Desenvolvimento Urbano e
Habitação do BID, Francisca Rojas, o presidente da Assembleia Regional de Ourense,
Manuel Baltar, falará sobre Província de Ourense, da Região da Galícia, Espanha. O
cargo que ele ocupa corresponde ao de Governador de Estado.
Também são apresentadas as experiências de Grande Toronto (Canadá), na palestra da
diretora da Universidade Enid Stack; Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e
Ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); além de uma palestra
da diretora- presidente de Empresa Paulista de Planejamento S/A – Emplasa / RMSP,
Rovena Maria Negreiros Ferreira. O encerramento deste primeiro dia se deu às 17h30.
GRANDES TEMAS – Nesta sexta-feira, o segundo dia do Seminário Internacional
começa às 9 horas, com o Painel 03 sobre o tema “Financiamento e Instrumentos de
Desenvolvimento Regional Integrado”, tendo como moderadora a economista e
consultora em Finanças Públicas, Sol Garson. Às 9h10 entra o tema “Parcerias Público
Privadas Interfederativas – A Experiência da Região Metropolitana de Belo Horizonte”.
Às 9h40, “O Consórcio Metropolitano de Transporte Público da Grande Recife”, será o
tema do presidente da Grande Recife Consórcio de Transporte / RMR – PE. Logo
depois, às 10h10, o prefeito de Gravataí e presidente da Granpal/ RMPA – RS, Marco
Alba, falará sobre “A Importância da Associação dos Municípios na Governança da
Região Metropolitana de Porto Alegre”. Às 10h40 há intervalo para o “coffee-break”. A
mesa retorna às 11 horas com abertura para perguntas e debates. A manhã se encerra
com almoço às 12 horas.
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Às 13h30 começa o Painel 04 com a “Mesa Redonda sobre o Estatuto da Metrópole”. O
tema terá como moderador o arquiteto e urbanista, coordenador de Mestrado e
Doutorado em Gestão Urbana (PPGTU – PUC/PR) e coordenador da Área Estratégica
Cidades da PUC/PR, Carlos Hardt. O tema será abordado pelo secretário nacional
substituto de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades, Yuri
Rafael Della Giustina; pelo superintendente de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Florianópolis – RMF/SC, Cássio Taniguchi; e pela diretora-presidente
do Instituto Jones dos Santos Neves e secretária-executiva do Conselho Metropolitano
da Grande Vitória – RMV/ES, Andrezza Rosalém Vieira.
Às 15 horas terá a palestra final. E às 15h45 haverá um debate com moderadores e
palestrantes. Às 16h30 será feita a leitura do Documento Síntese do Seminário pelo
secretário da SEDU, Ratinho Júnior. Às 17 horas, a agenda registra um “Brunch” e
visita ao Palácio Iguaçu. Às 17h45 será o encerramento.
Para Akel, a importância deste Seminário se resume em mostrar “como as boas
práticas melhoram a governança”. E para a realização deste Seminário Internacional,
ele lembra que a SEDU e COMEC contam com o BID e com o Governo do Paraná. Além
do patrocínio da Compagás, da Fomento Paraná, Sanepar e Copel. E, ainda, com o
apoio da Celepar, Detran/PR, Fecomércio/PR e Imprensa Oficial.
PRESENÇAS – Participaram da abertura do seminário o secretário-chefe da Casa Civil,
Eduardo Sciarra; o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche; o coordenador da
Região Metropolitana de Curitiba, Caco Almeida; o governador de Ourense, na
Espanha, Manuel Baltar; o secretário das Cidades do Mato Grosso, Eduardo Chiletto; o
secretário municipal de Assuntos Metropolitanos de Curitiba, Valfrido Prado; o prefeito
de Contenda, Carlos Eugênio Stabach, que preside a Associação dos Municípios da
Região Metropolitana de Curitiba (Assomec); e os prefeitos de Piraquara, Marcus
Tesserolli; de Pinhais, Luiz Goulart; de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa; de Quatro
Barras, Loreno Tolardo; de Rio Negro, Milton Paizani; de Umuarama, Moacir Silva; e de
Cascavel, Edgar Bueno; além do deputado estadual Guto Silva.

BOX

Paraná assina termo de cooperação com a província espanhola de Ourense

O Governo do Estado firmou um termo de cooperação com a província de Ourense, da
região da Galícia, na Espanha, para ampliar a relação entre os dois estados. O termo
foi assinado pela governadora em exercício, Cida Borghetti, o governador de Ourense,
Manuel Baltar, secretários Ratinho Júnior e Eduardo Sciarra (Casa Civil), durante a
abertura do Seminário Internacional de Governança Metropolitana, nesta quinta-feira,
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22. “A troca de experiências e informações é fundamental para o aprimoramento das
nossas equipes. Buscamos sempre firmar novas parcerias para o desenvolvimento do
estado”, afirmou Cida. O protocolo de intenções prevê intercâmbios técnicos entre os
dois estados nas áreas de inovação, governança interfederativa, sustentabilidade,
mobilidade urbana, saneamento básico, meio ambiente e destinação de resíduos e o
uso responsável da água e das matrizes energéticas.
“Temos uma boa relação internacional e isso sempre nos ajudou a implantar bons
negócios. Nesta semana, por exemplo, a comitiva liderada pelo governador Beto Richa
está na Rússia negociando com a fábrica de aeronaves russa Irkut Corporation a
instalação de uma unidade no Paraná”, explicou a governadora em exercício. Para o
secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, o acordo valoriza e estimula a
busca por novas soluções urbanas no Estado.
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