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Obra na Avenida das Américas
é retomada pela Comec

CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA ALERTA
MULHERES E SOCIEDADE SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO

COMEC E UFPR ASSINAM ACORDO PARA
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Desde o início desta gestão, foi prioridade para a Comec a retomada
das obras remanescentes da Copa do Mundo. Paralisadas desde 2016 e
com diversos entraves jurídicos e burocráticos, a retomada da Av. das
Américas, agora no mês de outubro, representa o resultado de muito
trabalho e dedicação de toda nossa equipe, desde o início.
Ainda temos muito a fazer, mas esta e outras conquistas, que seguem
relatadas neste informativo, nos dão a certeza de que estamos no
caminho certo.
Obrigado mais uma vez pela confiança!

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS
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Em Quitandinha, Ortega apresenta
Projeto de Rotas Acessíveis
Na Câmara Municipal de Quitandinha, o secretário do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU),
João Carlos Ortega, apresentou o Projeto Rotas
Acessíveis. O principal objetivo é mostrar e discutir a
estrutura urbana e as necessidades existentes em cada
local para facilitar o deslocamento das pessoas. “Temos
de garantir maior qualidade de vida para todos. E a
SEDU e o Serviço Social Autônomo (Paranacidade)
oferecem um serviço que facilita a realização dos
Projetos
Municipais.
Trata-se
da
ferramenta
SEDU/Paranacidade Interativo”, destacou Ortega.
O secretário deixou claro, aos presentes, a
modernidade oferecida por essa ferramenta que já
mereceu Prêmio Latino Americano, como a melhor
existente em administração pública. Entre as propostas
expostas aos gestores públicos estão a otimização de
calçadas, com acessibilidade, e vias urbanas centrais,
alternativas para melhorar os passeios e as pistas
destinadas aos veículos e aos pedestres. “Ruas
necessitam de árvores para dar sombras às pessoas e
também aos carros, quando estacionam. À noite, por
exemplo, a iluminação é essencial à segurança”,
destacou Ortega.
Além do modelo de Quitandinha, os gestores e o
público em geral podem fazer consultas sobre “Rotas
Acessíveis” também para os Municípios de Campo do
Tenente, Mandirituba, Contenda e Tijucas do Sul. “Mas,
os técnicos já trabalham para incluir os Municípios da
Lapa, Agudos do Sul, Piên e Rio Negro. E embora
Fazenda Rio Grande também faça parte da AMSULEP,
está mais ligada aos interesses semelhantes da Região
Metropolitana de Curitiba (ASSOMEC)”, explicou o
secretário da SEDU.

Na apresentação, o arquiteto urbanista e analista de
Desenvolvimento Municipal, Fernando Caetano,
também falou sobre o tema aos presentes. No fim do
ano de 2018, Caetano apresentou o Projeto de Rotas
Acessíveis durante o 54º Congresso Anual
da
Sociedade Internacional de Planejadores Urbanos e
Regionais – ISOCARP -, em Bodo, na Noruega.
O diretor-geral da SEDU, Francisco Santos, também
acompanhava
o
secretário
Ortega
em
Quitandinha.Guimarães.
RESPEITO - “Nossa missão é a de ajudar na construção
de Cidades Sustentáveis, respeitando o tripé do
equilíbrio social, ambiental e econômico. E com a
parceria e ajuda de todos, vamos fazer um Paraná
melhor e inclusivo”, defendeu Ortega, lembrando que
essas são orientações do próprio governador Carlos
Massa Ratinho Junior.

Informações e foto: SEDU

Comec e UFPR assinam acordo para o desenvolvimento
sustentável da Região Metropolitana de Curitiba
O presidente da Comec Gilson Santos e o reitor da
Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca,
assinaram um termo de cooperação técnica entre as duas
instituições com a intenção de promover estudos e ações
que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável
da Região Metropolitana de Curitiba.
O Termo possibilita a realização, em conjunto, de estudos,
pesquisas, projetos, treinamentos, divulgação técnicocientífica e ações correlatas em diversas áreas do
planejamento integrado, mobilidade e transporte, lazer e
turismo, preservação do meio ambiente e melhoria da
qualidade de vida da população.
Para o presidente da Comec Gilson Santos, “este é um
momento importantíssimo tanto para a história da Comec

quanto para esta gestão que busca a inovação em suas
ações. Estar aliado a um órgão tão importante quando a
Universidade Federal do Paraná, pensando a Região
Metropolitana e propondo novas soluções, com certeza
trará ganhos inestimáveis para toda a sociedade”.
Para o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, “o
protocolo de intenções afirma a disposição da instituição
em se relacionar com a sociedade e com as organizações
governamentais”. Para o professor dr. Roberto Gregório da
Silva, membro do Conselho Diretor do ITTI, “a parceria
com a Comec vem ao encontro do Programa Cidades e
Metrópoles, lançado no início do ano pelo ITTI, e que
envolve
mobilidade,
smartcities
e
transporte
metropolitano”, explica.

Comec passa a adotar protocolo 100% digital
em processos de parcelamento de solo
Durante evento realizado neste mês, a Comec anunciou a
utilização do protocolo 100% digital, em processos de
“parcelamento do solo” da Região Metropolitana. Até
então, os processos eram recebidos de forma híbrida, ou
seja, eram abertos de forma digital, mas os documentos
precisavam ser entregues fisicamente na Comec, o que
gerava gastos e morosidade ao processo. Com a mudança,
as prefeituras poderão protocolar, acompanhar e receber
as respostas dos seus processos diretamente de seus
municípios.

Para o presidente da Comec Gilson Santos, “esta é mais
uma ação que vai ao encontro da orientação do
Governador Carlos Massa Ratinho Junior, de tornar o
Estado do Paraná mais inovador, dinâmico e produtivo. E
com certeza trará muito mais agilidade e economia nos
processos de parcelamento do solo da Região
Metropolitana de Curitiba”. A mudança foi possível graças
a uma alteração nos documentos solicitados pela Comec,
que agora deixam de exigir a assinatura do proprietário do
imóvel nas solicitações.

Obra na Avenida das Américas é
retomada pela Comec

PREVISTAS PARA A COPA DO MUNDO, A OBRA FOI PARALISADA EM 2016,
QUANDO A EMPRESA RESPONSÁVEL ENTREOU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A Comec retomou neste mês de outubro as obras na
Avenida das Américas, em São José dos Pinhais, em um
investimento que soma mais de R$ 5,5 milhões e deverá
trazer diversas melhorias principalmente para o
transporte coletivo, com a liberação total da canaleta
exclusiva para ônibus que faz a ligação do município
com a Capital, na continuação da Avenida Marechal
Floriano Peixoto até o terminal do Boqueirão.
O trecho de aproximadamente 3,4km contempla
semaforização, iluminação pública, pavimentação com a
respectiva sinalização vertical (placas) e horizontal
(pintura), além de melhorias no calçamento.
O presidente da Comec, Gilson Santos ressaltou a
importância da obra e da sua retomada para a região:
“esta é mais uma obra emblemática, herança da Copa
do Mundo, e que infelizmente por todo seu histórico
trouxe diversos transtornos para toda a região. Desde
que assumimos essa gestão, foi determinação do
Governador Carlos Massa Ratinho Junior que
tratássemos esse tema com prioridade absoluta e
graças a um grande esforço estamos retomando essa
obra nesta semana”.
A primeira etapa da obra, iniciada neste mês, prevê a
instalação de semaforização e sinalização no
cruzamento da Av. das Américas com a Rua União da
Vitória, e possibilitará a liberação de mais um trecho de
aproximadamente 500m da canaleta exclusiva para
ônibus, beneficiando quatro importantes linhas da
região: São José/Boqueirão, Centro São José/Terminal
Boqueirão, Aeroporto/Terminal Boqueirão e Terminal
Afonso Pena/Terminal Boqueirão.
Prevista para a Copa do Mundo de 2014, a obra foi
paralisada em 2016, quando a então empresa

responsável entrou em recuperação judicial. Uma nova
licitação foi concluída neste ano, com a contratação de
nova empresa que deverá levar cerca de 10 meses para
conclusão da obra.

ACOMPANHE O ANDAMENTO
DAS OBRAS NO SITE DA COMEC
Com a retomada das obras na Avenidas das Américas,
em São José dos Pinhais, a Comec disponibilizou em
seu site uma página para que a população possa
acompanhar semanalmente a evolução da obra.
A página possui informações preliminares como valor
investido, duração e objeto, informações legais como
edital de licitação, contrato e extratos; e fotos
atualizadas com o descritivo da atividade realizada.
Para acompanhar, basta acessar www.comec.pr.gov.br
e clicar no banner obras.

Comec visita municípios da Região Metropolitana
Neste mês de outubro, quatro municípios da
Região Metropolitana de Curitiba receberam a
visita da Comec. Foram eles: Colombo - com a
participação da Comec em uma reunião da
AMECIM; Mandirituba - onde participamos de

O presidente da Comec Gilson Santos
participou de uma reunião da Associação de
Moradores e Empresários do Centro
Industrial Mauá – AMECIM, em Colombo.
A associação é a entidade máxima de
representação, reivindicação, coordenação e
defesa dos interesse gerais dos moradores e
empresários da Indústria, Comércio, de
Empresas de Prestação de Serviços e
Profissionais Liberais da região.

Em Campo do Tenente, o presidente prestigiou o
Desfile Cívico Festivo em comemoração aos 58 anos de
emancipação política do município. O desfile contou
com a participação da Banda Marcial Municipal, de
escolas municipais e estaduais, APAE, secretarias
municipais, empresas, associações e grupos locais.

de uma sessão da Câmara de Vereadores; Campo
do Tenente - prestigiando o Desfile Cívido Festivo
em comemoração aos 58 anos do município e São
José dos Pinhais - para tratar do novo terminal de
ônibus Afonso Pena. Confira:

Em São José dos Pinhais, o presidente
Gilson encontrou com o prefeito Toninho
Fenelon e sua equipe, para tratar da
construção do novo terminal de ônibus
Afonso Pena. O projeto executivo foi
desenvolvido pela prefeitura e agora a
Comec irá licitar o projeto base que
permitirá a contratação da obra pelo RDC Regime Diferenciado de Contratação.

Em Mandirituba, Gilson Santos participou
de uma sessão na Câmara de Vereadores
para debater ações e projetos que estão
sendo desenvolvidos na autarquia para o
município, assim como ouvir demandas e
sugestões de vereadores e população.
Na pauta estiveram: a integração do
transporte coletivo de Mandirituba com o de
Curitiba, o PDUI e obras estruturantes como
a PR-423, que terá impacto no município.

Tunas do Paraná

Fazenda Rio Grande

O secretário de governo de Tunas do Paraná Eber Paim,
vereadores e procurador do município, estiveram na
Comec para tratar de demandas do transporte coletivo.

O deputado estadual Michele Caputo e o vereador
João Milani, trouxeram algumas demandas importantes
para Fazenda Rio Grande.

Campo Largo

Balsa Nova

Recebemos também o prefeito de Campo Largo
Marcelo Puppi e o vice Maurício Rivabem para tratar dos
projetos previstos para a região, entre eles o da PR-423.

O prefeito de Balsa Nova Luiz Cláudio e o Conselheiro
da Casa Civil Renato Adur estiveram na Comec para
tratar do planejamento do município.

Deputado Federal Luizão

Curitiba

Com o Deputado Federal Luizão e os assessores Thiago
e Márcio debatemos o apoio do parlamentar no
Congresso aos projetos da Comec.

E recebemos o vereador de Curitiba Serginho do Posto,
para tratar de melhorias na integração do transporte
coletivo com a nossa capital.

Museu Oscar Niemeyer
O Museu Oscar Niemeyer (MON) fechou parceria com a Comec, para conceder
desconto nas entradas do Museu aos usuários do Transporte Coletivo. Desde o
dia 22/10, quem for ao Museu e apresentar o cartão transporte terá acesso a
meia-entrada (R$ 10) nas terças e quintas. O desconto vale até 20 de dezembro.

Patrimônio Edificado da RMC
A Comec recebeu a Arquiteta e Urbanista Letícia Nardi e o Advogado e Curador
Fábio André Chedid Silvestre, para uma reunião de apresentação do projeto
Patrimônio Edificado da RMC. O projeto irá resgatar o Plano de Preservação do
Acervo Cultural da RMC, realizado pela Comec em 1977, digitalizar, sistematizar
e atualizar dados e fotos das 397 edificações inventariadas em 1977.

Câmara de Apoio Técnico da APA-Iraí
A Comec realizou uma reunião da Câmara de Apoio Técnico da Área de
Preservação Ambiental do Iraí – CAT do Iraí - órgão colegiado que tem como
objetivo colaborar com a implementação das atividades da APA do Iraí.
O conselho se reúne mensalmente e manifesta-se quanto a liberação de
loteamentos, condomínios, licenças de extração mineral, indústrias, entre outros
assuntos permissíveis ou omissos na legislação.

IPPUC
Em reunião com o presidente do IPPUC, Fernando Jamur e sua equipe, o
presidente da Comec Gilson Santos apresentou projetos que irão fortalecer
ainda mais a integração do transporte coletivo metropolitano com a da Capital.

Outubro Rosa
E no mês de Outubro, a Comec não poderia deixar
de participar dessa importante campanha de
concientização e alerta, que é o Outubro Rosa.
O câncer de mama é o tipo da doença mais comum
entre as mulheres em todo o mundo, chegando a
29% dos casos. O diagnóstico precoce, porém,
aumenta as possibilidades de cura em 95%. Por
isso, a provenção é fundamental. A Comec apoia o
Outubro Rosa. Junte-se a essa luta você também!
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