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Novos parques ajudarão no
enfrentamento da crise hídrica
DEPUTADO DELEGADO RECALCATTI
DESTINA EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE
60 ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS

MÊS FOI MARCADO PELAS AÇÕES DO
OUTUBRO ROSA PARA PREVENÇÃO
DO CÂNCER DE MAMA

MENSAGEM DO PRESIDENTE
O mês de Outubro nos trouxe novamente importantes conquistas. Nossa
equipe visitou municípios, realizamos a entrega de novos abrigos para pontos
de ônibus, tivemos avanços na elaboração do PDUI, avanços também nos
projetos para implementação de novos parques metropolitanos, além, é claro,
das ações que marcam o Outubro Rosa, importante campanha de prevenção
do câncer de mama. Caminhamos agora para a reta final de 2020 com a
promeça ainda de muitas entregas, e tenho certeza que esta equipe não irá
decepcionar, assim como não decepcionou até aqui. Mais uma vez muito
obrigado e vamos em frente!

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Paraná vai ter autossuficiência energética
em 246 prédios públicos
Representantes de todas as entidades públicas e
empresas que participam da implantação de sistemas
de energia limpa nos edifícios públicos do Paraná
estiveram reunidos no Palácio Iguaçu. Eles foram
recebidos pelo governador Carlos Massa Ratinho
Junior, que fará pronunciamento na abertura da
Conferência Internacional GreenBuilding Brasil 2020, no
próximo dia 26 de novembro. No encontro desta
semana, foi apresentado ao governador um relatório do
processo que levará, em uma primeira fase, a
autossuficiência energética para 246 prédios públicos,
sedes de Prefeituras, Creches e Escolas Municipais.
Para o governador, “parcerias entre o Governo, os
Municípios e a iniciativa privada poderão, impulsionar
no estado a implantação de projetos que priorizem a
sustentabilidade”.
Ele
lembrou
os
compromissos assumidos quando esteve à
frente da Secretaria do Desenvolvimento
Urbano (SEDU) e renovados durante o atual
mandato à frente do Executivo Estadual,
pela “promoção do desenvolvimento
sustentado, regional e institucional nos
Municípios, pela adesão à Agenda 2030 e
aos seus Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável e ao Pacto Global, com a
implantação de políticas públicas com
equilíbrio entre as dimensões econômica,
ambiental e social”.
O secretário do Desenvolvimento Urbano e
de Obras Públicas, João Carlos Ortega,
destacou que “na etapa atual, a
implantação dos projetos de Zero Energia
impactará 100 mil pessoas”. Já, para a

diretora de Operações do Paranacidade, Camila Mileke
Scucato, ”foi possível contextualizar todo o progresso na
implantação dos novos sistemas. Foi feita a
contextualização do processo por completo, desde as
primeiras discussões até a adesão dos Municípios”.
Os projetos são viabilizados com o investimento de R$ 48
milhões, dos quais R$ 28 milhões à fundo perdido, do
Programa de Eficiência Energética da Companhia
Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) e R$ R$ 20
milhões do Sistema de Financiamento aos Municípios.
A GreenBuilding Brasil é o maior evento voltado para o
segmento de construções sustentáveis da América Latina
e, neste ano, será realizado totalmente em plataforma
digital. Para mais informações acesse o site:
www.greenbuildingbrasil.org.br.

Fonte: Sedu

Comitiva de técnicos da Comec faz visitas
nos municípios da Região Metropolitana
Uma comitiva de técnicos da Comec foi
designada para realizar visitas em municípios
da Região Metropolitana de Curitiba. No mês
de outubro, foram três municípios visitados:
Campo do Tenente, Agudos do Sul e Tijucas
do Sul. A comitiva foi formada por técnicos do
Departamento de Controle e Ocupação
Territorial – DCOT, e do Departamento de
Planejamento – DPLAN, e, segundo o
presidente da Comec Gilson Santos, “teve
como principal objetivo aproximar a Comec
dos problemas enfrentados pelos municípios,
deliberando
sobre
algumas
ações
desenvolvidas pela autarquia e, claro, buscar
soluções”. “Muitos municípios são carentes
de quadro técnico e a Comec pode auxiliar
nesse sentido”, destacou Santos.
Foram debatidas questões ligadas a revisão
dos Planos Diretores – atividades que estão
em andamento pelos municípios; questões de
parcelamento do solo – principalmente se
tratando de irregularidades e processos sem a
anuência da Comec; as mudanças que
deverão ocorrer nos municípios decorrentes
da revisão do Decreto 745 – trabalho que está
sendo desenvolvido pela Comec e processos
de regularização de áreas sem matrícula.
Em Campo do Tenente os técnicos foram
recebidos pelo prefeito Jorge Quede,
oportunidade em que os técnicos puderam
conhecer também o casarão da família
Stahlke, propriedade histórica recentemente
adquirida pela prefeitura. Já em Agudos do
Sul o encontro foi com a Secretária de
Administração e Finanças Lorena Emanueli,
que agradeceu a visita da Comec e pediu que
fosse promovido um curso para capacitação
dos técnicos municipais para a aplicação da
Lei de Regularização Fundiária Urbana
(REURB). Segundo a secretária, “mesmo
aprovada em 2017, a Lei ainda causa muitas
dúvidas tanto para os técnicos da prefeitura
quanto para a população”. Aproximadamente
20 legislações foram alteradas com a nova Lei.
E em Tijucas do Sul, eles foram recebidos
pelo Prefeito Cesar Matucheski e a técnica
Amanda. Os municípios ficam entre 70km e
90km da capital e possuem grande parte da
sua economia baseada na agricultura familiar.
Integraram a comitiva o Coordenador do
DCOT Dmitri Arnaud, o Coordenador de
Planejamento Eloir Albert, e os técnicos Raul
Gradovski, Fernanda Cogo, Ana Negoseki e
Alessandra Luccas.
Em Agudos do Sul,
receberam a comitiva a Secretária de
Planejamento Lorena, a Procuradora do
Município Glécia e os técnicos Rodrigo,
Marcelo, Beatriz e Amanda.

Novos parques ajudarão no enfrentamento
da crise hídrica da Região Metropolitana
O presidente da Comec Gilson Santos esteve reunido
com o Governador Carlos Massa Ratinho Junior e
representantes
da
Sanepar,
debatendo
a
implementação de novos parques na Região
Metropolitana de Curitiba. Ao todo serão 4 parques já
projetados pela Comec, que farão parte de um grande
Corredor
Ecológico
proposto
pela
Sanepar.
O objetivo é criar um grande mosaico de áreas que
garantam uma nova reserva hídrica para abastecimento
público, segurança contra inundações e a diluição de
efluentes. O projeto inclui ainda espaços para lazer,
recreação, pesca, visitação e educação ambiental, além
de ajudar a evitar invasões, loteamentos clandestinos e
aterramento de cavas.
A proposta prevê intervenções em uma área total de 17
mil hectares, que abrangem as quatro barragens do
Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e
Região Metropolitana. Ao todo, haverá estruturação em
97 quilômetros lineares ao longo do traçado do Rio
Iguaçu, entre Quatro Barras e Porto Amazonas.
Segundo o Governador Ratinho, “temos uma excelente
oportunidade de investir na segurança hídrica da
Região Metropolitana e ao mesmo tempo oferecer para
a população novos espaços de lazer, que irão contribuir
também para o desenvolvimento sustentável”.
Para o presidente da Comec Gilson Santos, “com a
implementação dos parques, evitamos também a
ocupação irregular principalmente em áreas de risco.
Garantindo assim a segurança da população”.
Ao todo deverão ser investidos cerca de R$ 90 milhões
na implementação dos novos parques.
Durante o encontro, o presidente Gilson Santos pôde
apresentar também ao Governado Ratinho Junior as

novas propostas de ligações de infraestrutura
metropolitanas, estudadas pela Comec, e que irão
melhorar o deslocamento e fomentar o desenvolvimento
da região.

720 ABRIGOS

60 novos abrigos foram adquiridos com
emendas do Deputado Delegado Recalcatti
A Comec realizou a entrega de 60 novos abrigos para
pontos de ônibus para os municípios de Pinhais (20),
Piraquara (20), Almirante Tamandaré (13) e Quatro
Barras (7). Eles foram adquiridos graças a uma emenda
parlamentar do Deputado Estadual Delegado
Recalcatti, totalizando um investimento de R$
297.000,00 em emendas para a Comec. Foi o maior
valor destinado em emendas na história da instituição.
Durante a visita aos locais de entrega, o Deputado
lembrou da importância dos abrigos principalmente
para aquelas pessoas mais carentes. “As cidades da
Região Metropolitana possuem uma ligação muito forte
com o Transporte Coletivo, por serem dependentes em
muitos aspectos da capital. O mínimo que podemos
fazer é buscar mais conforto e segurança para essa
população. Estes abrigos contribuem para isso".
Desde o início do ano a Comec já realizou a entrega de
720 abrigos que somam mais de R$ 3,5 milhões em
investimentos. Segundo o presidente da Comec Gilson
Santos, o objetivo é ampliar a ação ainda mais. ”No
início a meta era entregar 660 abrigos. Já chegamos em
720 e queremos fazer ainda mais. Esta é uma ação que
está mudando a Região Metropolitana”, destacou.
Já foram entregues abrigos para os municípios de
Colombo (62), Campo Largo (30), Almirante Tamandaré
(63), Piraquara (50), Fazenda Rio Grande (60), Lapa (20),
Campina Grande do Sul (40), Rio Negro (18), Rio Branco
do Sul (30), Campo Magro (20), Itaperuçu (20),
Mandirituba (30), Quatro Barras (37), Quitandinha (20),
Contenda (20), Cerro Azul (27), Tijucas do Sul (20), Balsa
Nova (12), Bocaiúva do Sul (12), Piên (20), Pinhais (20),
Agudos do Sul (20), Tunas do Paraná (12), Campo do
Tenente (12), Adrianópolis (35) e Doutor Ulysses (10).

Comec debate PDUI da Região Metropolitana
de Curitiba com Paranacidade

Os técnicos da Comec estiveram reunidos com técnicos
do Paranacidade, debatendo e trocando experiências na
elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano
Integrados – PDUI e dos Planos Diretores dos municípios.
A Comec é o órgão responsável pela contratação do PDUI
da Região Metropolitana de Curitiba, enquanto o
Paranacidade está realizando a contratação dos PDUIs de
Londrina, Maringá e Cascavel. Ao todo serão investidos
cerca de R$ 3,3 milhões por parte da Paranacidade,
enquanto a Comec deverá investir cerca de R$ 12 milhões.
O PDUI, é um instrumento legal de planejamento que
estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o
desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as
desigualdades e melhorar as condições de vida da
população metropolitana. Em Londrina, Maringá e
Cascavel, os Planos irão abranger áreas como mobilidade
urbana, ocupação do solo e meio ambiente, e deverão
levar cerca de um ano para sua conclusão. Já o Plano da
RMC deverá tratar ainda de proteção dos mananciais,
saneamento básico, resíduos sólidos, desenvolvimento
socioeconômico sustentável e habitação de interesse
social, e levará cerca de 2 anos para sua conclusão.

No caso dos Planos Diretores, os municípios da Região
Metropolitana de Curitiba necessitam da anuência da
Comec para atualização dos mesmos, e em muitos casos
os recursos para este trabalho são liberados pela Paraná
Cidade. Sendo assim, os técnicos trocaram experiências
com o objetivo de melhorar os processos internos fazendo
com que os recursos sejam liberados somente com a
constatação da anuência da Comec, evitando assim que
Planos sejam contratados desrespeitando diretrizes
metropolitanas ou demais legislações.
Participaram do encontro o presidente da Comec Gilson
Santos, o Diretor Geral Raphael Rolim, o Diretor Técnico
Felipe Constantino, os Coordenadores Dmitri Arnaud,
Eloir Alberti e Carla Gerhardt, os técnicos Alessandra
Luccas, Fernanda Cogo, Raul Gradovski, Millena Reis,
Milton Campos, e a Diretora de Operações do Paraná
Cidade Camila Scucato, os Coordenadores Luiz Antônio
Xavier e Virginia Nalini, e os técnicos Mônica e Maria Inês.

Sobre o mesmo tema, a Comec realizou uma
videoconferência com a equipe da Fundação da
Universidade Federal do Paraná - Funpar, para aprofundar
o debate em torno da elaboração do PDUI da RMC.
Oportunidade em que os técnicos puderam tirar dúvidas e
trocar experiências sobre o assunto.

Câmara Municipal de Curitiba aprova proposta que altera os
limites territoriais entre Curitiba e São José dos Pinhais.
A Câmara Municipal de Curitiba aprovou o projeto de
atualização do limite territorial entre os municípios de
Curitiba e São José dos Pinhais. A proposta é resultado de
estudos realizados pela Comec e Instituto Água e Terra
(IAT), em parceria com as prefeituras, e tem a intenção de
simplificar e determinar, definitivamente, as atribuições de
questões administrativas da faixa territorial que divide as
cidades. Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, a
proposta de atualização do limite é importante. “Vai
corrigir um desentendimento de anos, trazendo mais
segurança para ambos os municípios e, principalmente,
para a população, que saberá exatamente quem ela deverá
cobrar.” Ele destaca, ainda, que este trabalho
deverá ser ampliado para outros municípios que
enfrentam o mesmo problema, como, por
exemplo, Fazenda Rio Grande.
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