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Comec anuncia 660 abrigos
para pontos de ônibus
NOVOS ÔNIBUS COM DUAS CATRACAS
COMEÇAM A OPERAR. SISTEMA DEVERÁ
DAR MAIS AGILIDADE AO EMBARQUE.

PROPOSTA DE NOVO LIMITE ENTRE
CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS É
APRESENTADA POR COMEC E IAT.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Finalizamos o mês de fevereiro com novas e importantes entregas para
a população da Região Metropolitana de Curitiba. Anunciamos 660
novos abrigos para pontos de ônibus, novos ônibus com duas catracas,
uma nova proposta de limite territorial entre Curitiba e São José dos
Pinhais, entre diversas outras ações que vocês conferem nesta edição
do nosso informativo.
Seguimos firmes em nosso propópito, trabalho e dedicação, sempre
buscando o desenvolvimento da nossa região. E mais uma vez
agradecemos a contribuição de todos os envolvidos.

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Obras de duplicação de avenida em São José dos
Pinhais devem começar nos próximos dias.
A Av. Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, uma das mais importantes
vias do município da RMC, será duplicada e revitalizada em seu Trecho
Norte. O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) assinou a
ordem de serviço para o início das obras. "A obra começa nos
próximos dias. Queremos finalizá-la até o fim deste ano", disse o
prefeito de São José, Toninho Fenelon, durante a cerimônia de
assinatura. A via de aproximadamente 2,5 quilômetros corta parte do
bairro Guatupê, após a BR-277, ligando São José dos Pinhais a
Piraquara. O investimento é de R$ 19 milhões.

Klabin vai abrir até 5 mil vagas de emprego
em nova fase de obras

Governo prevê investir R$ 1,25 bilhão
em todos os municípios do Estado
INVESTIMENTOS DEVERÃO GERAR EMPREGOS, RENDA E
MELHORIAS DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
O Governo do Estado pretende investir nas cidades
paranaenses em 2020, por meio da Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, ao
menos, o mesmo valor aplicado no ano passado. Em
2019, foram destinados R$ 1,25 bilhão em 2.142 ações
espalhadas por 379 municípios, o equivalente a 95% do
Paraná. Secretário responsável pelo atendimento direto
aos municípios, João Carlos Ortega destacou que o
orçamento inicial para obras é mais conservador
justamente por causa do calendário eleitoral nas
cidades, que inviabiliza algumas ações. Por isso,
ressaltou, a opção por repetir os valores do primeiro
ano de gestão. Ele, porém, não descarta a possibilidade
de que o repasse seja maior nesses 12 meses.
“Acredito que possamos até aumentar esses valores,
seja pelo Sistema de Financiamento aos Municípios
(SFM) ou a fundo perdido, com recursos do Tesouro do
Estado. Ou ao menos repetir 2019. Vamos ver como o
ano transcorre”, afirmou Ortega. Ele explicou que a
aprovação de um terceiro empréstimo junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), este no valor
de US$ 118 milhões (aproximadamente R$ 500
milhões), terá impacto relevante no orçamento de
2020. Para ele, o montante será destinado
exclusivamente aos Municípios.
BALANÇO – De acordo com a Secretaria, entre janeiro
e dezembro do ano passado, foram viabilizadas 2.142
serviços e obras nos Municípios paranaenses, de todas
as Regiões do Estado. Desses, 1.693 foram ações com

recursos a fundo perdido e 449 pelo Sistema de
Financiamento aos Municípios (SFM), via Fomento
Paraná e Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE).
O Governo do Estado viabilizou 1.232 quilômetros de
pavimentação, somando asfalto novo, recape, estradas
vicinais e urbanização. A construção de 240 edifícios
públicos e a aquisição de 53.525 metros quadrados de
terrenos para os mais diferentes usos administrativos.
Também foram comprados 1.113 veículos e
equipamentos rodoviários e construídos 47 praças e
parques no Paraná. Os recursos permitiram ainda o
erguimento de 23 barracões industriais, além da
reforma de outros três.

Fonte: Sedu

Proposta deve alterar limite territorial
entre Curitiba e São José dos Pinhais
OBJETIVO DA NOVA PROPOSTA É TRAZER MAIS SEGURANÇA NA
DELIMITAÇÃO E EVITAR ATÉ MESMO DISPUTAS TERRITORIAIS.
A Comec e o Instituto Água e Terra - IAT, apresentaram
uma proposta que estabelece um novo limite territorial
entre os municípios de São José dos Pinhais e Curitiba.
Elaborada pela equipe técnica dos dois órgãos e
amplamente debatida com as prefeituras municipais, a
proposta busca, além de atualizar a demarcação dos
limites, evitar dúvidas e disputas territoriais.
Isso ocorre pois a Lei que determina os limites vigentes
é de 1951 (Lei Estadual no 790/51), e possui a seguinte
descrição: “Da foz do Rio Barigui no Rio Iguaçu, sobe
por este até a foz do Rio Atuba”. Além da insegurança
nesta definição, em 1960 foi aprovada a Lei Estadual no
4.245/60, que criou o município de Mandirituba,
desmembrado de São José dos Pinhais e, em 1992, a
Lei Estadual no 10.065/92 criou o município de Fazenda
Rio Grande, desmembrado de Mandirituba.
Para complicar ainda mais, desde 1951, diversas obras
de drenagem, contenção de cheias, o próprio
assoreamento e até algumas intervenções urbanas,
acabaram alterando o leito original do rio causando
assim problemas aos municípios quanto ao
entendimento e atuação nestes locais, podendo até
mesmo gerar disputas territoriais.
Com a apresentação da nova proposta, os limites
passam a ser mapeados digitalmente, o que também
trará mais segurança e assertividades nestas definições.
Um grande “conflito” que será corrigido com a nova
proposta, é com relação ao Parque São José. Hoje,
apesar de ser administrado pelo município de São José

dos Pinhais, grande parte da área pertence a Curitiba.
O novo limite destina a área definitivamente para São
José dos Pinhais, evitando qualquer problema que essa
insegurança poderia vir a gerar.
Apesar da mudança, a extensão territorial de ambos os
municípios permanecerá inalterada. Isso porque a
proposta foi criada buscando manter o atual território,
já que nenhum do dois municípios gostaria de perder
áreas, e qualquer mudança neste sentido poderia
inviabilizar o projeto.
A proposta agora será apresentada para as Câmaras
Municipais, onde serão debatidas pelos vereadores, e
na sequência encaminhada como Projeto de Lei à
Assembleia Legislativa, para aprovação do limite.

Parque São José - Foto: Prefeitura de São José dos Pinhais

Governo do Estado anuncia aquisição
de 660 abrigos para pontos de ônibus
INVESTIMENTOS SOMAM MAIS DE R$ 3,2 MILHÕES.
ABRIGOS SERÃO INSTALADOS EM CIDADES DA RMC.
O Governo do Estado do Paraná, por meio da
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba –
Comec, realizou o anúncio da aquisição de novos
abrigos para pontos de ônibus, que serão instalados em
cidades da Região Metropolitana de Curitiba.
Ao todo serão adquiridos 660 novos abrigos em
investimentos que somam mais de R$ 3,2 milhões.
A instalação atenderá demandas dos municípios mais
carentes da RMC e terá início já neste mês de março,
em cronograma previamente acordado com os
representantes das prefeituras na área
de
transporte.
Segundo
o
Governador do Estado do Paraná
Carlos Massa Ratinho Junior, “a ação
busca atender aquelas pessoas mais
carentes, que muitas vezes acabam
ficando embaixo de chuva ou sol
esperando pelo ônibus, e se somam
às diversas ações que o Governo do
Estado vem realizando na área do
transporte metropolitano, buscando
torná-lo cada vez mais atrativo”.
O presidente da Comec Gilson
Santos, anunciou ainda que “por meio
de uma parceria com a Secretaria de
Segurança Pública, os abrigos
instalados serão cadastrados e
georreferenciados pela polícia, para
que em caso de emergência, possam

ser rapidamente localizados”. E lembrou que “os novos
abrigos trarão mais segurança e conforto aos usuários,
mostrando, mais uma vez, a preocupação a cuidado
deste governo com aquelas pessoas que mais precisam.
Ao longo do ano de 2019, foram 66 novos ônibus
entregues, ampliação e implementação de novas linhas
e conexões, a implementação inédita da tarifa
diferenciada, reformas em 3 terminais - Campina
Grande do Sul, Almirante Tamandaré e Fazenda Rio
Grande, entre outras ações.

Comec começa a testar novos ônibus com duas
catracas para embarque de passageiros
Teve início neste mês a operação dos novos ônibus com
duas catracas para embarque de passageiros.
Os 5 veículos, todos zero km, são mais uma inovação que a
Comec traz para o sistema metropolitano, com o objetivo
de tornar o embarque dos passageiros mais rápido, e com
isso ganhar tempo nos trajetos.
Neste primeiro momento, eles irão operar na linha
D61-PIRAQUARA / SANTOS ANDRADE, mas, segundo o
presidente da Comec Gilson Santos, apresentando os
resultados esperados a ideia é estudar outras linhas que
possam utilizar o mesmo sistema. “Estes novos veículos

fazem parte das diversas ações que temos realizado desde
o início desta gestão, buscando tornar o sistema de
transporte coletivo cada vez mais eficiente, reduzindo
custos e trazendo diversos benefícios aos usuários”.
Ainda segundo Santos, a escolha da linha D61 se deu
porque ela possui grande demanda nos horários de pico da
tarde, em especial na Praça Santos Andrade. “É um horário
de bastante movimento no sentido Piraquara, o que fazia
com que os veículos perdessem cerca de 6 minutos para
realizar o embarque. A expectativa é que esse tempo agora
reduza para 3 minutos”, destacou o presidente.

Águas Paraná irá supervisionar
projetos de parques para a RMC

Comec realiza mutirão para confecção
de cartão Transporte em Contenda

O presidente da Comec Gilson Santos, esteve reunido com
o presidente do Instituto das Águas do Paraná José Luiz
Scroccaro, e sua equipe, para tratar sobre projetos de
quatro parques previstos para a RMC. Eles deverão
abranger as cidades de Araucária, Piraquara e São José dos
Pinhais, somando mais de 1.300 hectares de áreas verdes.
“O objetivo desse encontro é firmarmos um Termo de
Cooperação com o Instituto das Águas, para que possamos
contar com o expertise do órgão na revisão destes projetos
e finalmente implementá-los”, destacou Santos.
Os quatro parques, além de servirem como locais de laser,
são importantes locais para contenção de enchentes, e
terão suas capacidades de armazenamento ampliadas.

A Comec, em parceria com a Metrocard e Câmara
Municipal de Contenda, realizou um mutirão pra confecção
do cartão de transporte metropolitano Metrocard,
diretamente no município. Serão três dias em que equipes
da Metrocard estarão à disposição da população, nas
dependências Câmara Municipal de Contenda. O primeiro
dia ocorreu no último dia 22/02 e os próximos deverão
ocorrer nos dias 07 e 28/03. Segundo o presidente da
Comec Gilson Santos, “o objetivo é permitir que a
população utilize a linha R99 - CONEXÃO-CONTENDA,
implementada recentemente pela Comec, e que exige a
utilização do cartão. Estamos dando essa oportunidade,
para que todos possam aproveitar o benefício”.

IV Fórum de Cidades Digitais
da Região Metropolitana

Grupo Interinstitucional de
Trabalho - GIT

O presidente da Comec Gilson Santos, participou do IV
Fórum de Cidades Digitais da RMC. O evento tem
como objetivo pensar no surgimento das cidades
inteligentes, que utilizam a tecnologia de forma
estratégica visando o desenvolvimento e a melhoria na
qualidade de vida das pessoas. Santos fez uma fala na
abertura do encontro, e destacou a importância do
debate. “Uma cidade inteligente não é aquela que
detém apenas a tecnologia. Mas sim, aquela que
consegue aliar isso com um bom planejamento, com
meio ambiente, com qualidade de vida e bem-estar da
sua população. Esse é o grande desafio. E o encontro
de hoje nos proporciona oportunidades de pensarmos
em soluções em conjunto nesse sentido. Parabéns”.

A Comec realizou uma reunião do Grupo
Interinstitucional de Trabalho - GIT, que tem como
objetivo atuar nos procedimentos administrativos que
possam afetar significativamente as áreas de proteção
aos mananciais da Região Metropolitana de Curitiba, de
modo a assegurar as condições de abastecimento
público da região e medidas de controle de cheias,
observando as cotas de inundação e implantação de
infraestrutura básica ligada a rede de saneamento
básico. Estiveram presentes representantes do Instituto
das Águas do Paraná e do Instituto Ambiental do
Paraná. Na oportunidade foram debatidos processos
das Prefeituras de Piraquara e Piên, em tramitação na
autarquia.

Conselho Gestor de
Mananciais - CGM

Sanepar e Comec debatem
ocupação territorial

A Comec realizou uma reunião do Conselho Gestor dos
Mananciais. O órgão colegiado é responsável pela
elaboração das políticas públicas acerca da qualidade
dos mananciais, buscando integrar as ações dos vários
órgãos e esferas do poder público estadual e municipal
e as iniciativas de agentes privados, compatibilizando as
ações de proteção ao meio ambiente e de preservação
de mananciais de abastecimento público com a política
de uso e ocupação do solo e com o desenvolvimento
sócio-econômico.

Os técnicos da Comec receberam neste mês os técnicos
da Sanepar para debater a capacidade de ocupação
territorial nas cidades da Região Metropolitana de
Curitiba.
A ocupação territorial tem impacto direto na qualidade
e quantidade da água existente nos mananciais. Porém,
é necessário garantir o abastecimento sem
comprometer o crescimento das cidades. A constante
análise dos mananciais, assim como do crescimento das
cidades é fundamental.

Deputado Federal
Vermelho

Vereador de São José dos Pinhais
Abílio Arthur Alves

Deputado Estadual
Alexandre Amaro

Prefeito de Adrianópolis
Alcides Bassete

Vereadoras de São José dos Pinhais
Nina Singer e Mari Temperasso

Prefeito de Itaperuçu
Helio Guimaraes

Entrevista na Rádio
CBN Curitiba

Visita ao Parque das Águas
de Piraquara

Sec. de Indústria, Comercio e Turismo
de Mandirituba Alex de Paula

Obras em andamento
Construção da Trincheira da Rua Arapongas

Acompanhe o andamento das obras realizadas
diretamente pelo site www.comec.pr.gov.br

Readequação da Av. das Américas
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