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Comec inicia atendimento ao
público por videoconferência
GOVERNADOR INSTITUI GRUPO PARA
AGILIZAR NOVA RESERVA HÍDRICA NA
REGIÃO METROPOLITANA

DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE
AMARO DESTINA R$30.000,00 PARA
ABRIGOS EM PINHAIS

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Uma das grandes marcas desta gestão com certeza será a aproximação da
Comec e do Governo do Estado com os municípios. Desde o início buscamos
estar presentes em todos os 29 municípios da RMC e continuamos com este
trabalho de forma constante. Isso nos aproxima dos problemas enfrentados e
nos obriga a encontrar soluções efetivas. E já foram diversas desde o início
desta gestão. O trabalho continua. Ainda temos muito para realizar e este
informativo traz algumas destas conquistas. Mais uma vez muito obrigado e
boa leitura.

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

7,7%

A produção industrial do Paraná cresceu 7,7% entre agosto e
setembro deste ano. É o maior resultado entre os 15 locais
analisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no País. O desempenho é cinco pontos percentuais maior
do que a média dos outros estados, e um novo indicativo da
retomada mais vigorosa da economia nos últimos meses.

SEDU liberou R$ 48 milhões para construção
ou ampliação de sedes de prefeituras
A opção dos municípios de investir na construção de
instalações próprias traz benefícios à população. Desde
janeiro do ano passado foram liberados R$ 48 milhões
para 13 cidades, que destinarão os recursos para a
construção ou ampliação das prefeituras. As obras
foram autorizadas pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, com
análise e acompanhamento do Serviço Social
Autônomo, vinculado à pasta.
As vantagens vão desde a melhoria no atendimento ao
contribuinte até o melhor o uso de verbas públicas, com
a destinação de recursos, antes gastos com aluguéis, a
projetos voltados para as áreas social, de educação,
saúde, cultura e meio ambiente. A Prefeitura de
Carambeí, nos Campos Gerais, uma das beneficiadas,
vai economizar cerca de R$ 572 mil por ano
com a conclusão de seu prédio próprio,
prevista para março de 2021. O
investimento de R$ 7,5 milhões permitirá a
construção do edifício de 4,7 mil metros de
área construída, que abrigará todos os
órgãos da administração municipal.
“A centralização dos serviços trará mais
facilidade aos cidadãos e o dinheiro que
hoje é gasto com aluguel poderá ser
dirigido para atender as demandas da
população. A ideia é destinar recursos para
projetos que promovam a melhoria de vida
do contribuinte e de suas famílias”, disse o
secretário de Desenvolvimento Urbano,
João Carlos Ortega.
Outro exemplo vem da região Sudoeste. A
Prefeitura de Pato Branco recebeu a

autorização para licitação da obra de seu novo prédio, um
edifício de 11,7 mil metros quadrados que será construído
com o investimento de R$ 27 milhões. Com a conclusão
da obra e a concentração de todos os órgãos da
administração e de atendimento à população, a economia
prevista com aluguéis é de R$ 600 mil por ano.
Antônio Olinto, Bom Jesus do Sul (prefeitura e Câmara de
Vereadores), Campina do Simão, Enéas Marques,
Guamiranga, Mangueirinha, Miraselva, Perobal, Pérola,
Salgado Filho e Santa Inês também receberam recursos
para executar seus projetos de construção ou ampliação
das instalações da administração municipal. Os projetos,
em diversas fases de execução, foram viabilizados com
recursos do Tesouro do Estado e em operações de
crédito, com contrapartidas municipais.

Fonte: Sedu

Governador institui grupo para agilizar nova
reserva hídrica na Região Metropolitana
O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou, no
simbólico Dia do Rio, um decreto que institui um Grupo
de Trabalho para agilizar a construção de um corredor
ecológico com quatro parques e reservatórios de água
ao
longo
do
Rio
Iguaçu
na
RMC.
O objetivo do projeto é criar uma reserva hídrica
alternativa para abastecimento dos cidadãos, mas
também estruturas que darão segurança contra
inundações. A ideia inclui, ainda, espaços para lazer,
recreação, pesca, visitação e educação ambiental, além
de ajudar a evitar invasões, loteamentos clandestinos e
aterramento de cavas.

O grupo será composto por técnicos da Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), da
Sanepar e do Instituto Água e Terra (IAT). Também
podem ser requisitados profissionais de outras áreas
para ajudar nos projetos.“O objetivo é preservar a
riqueza do Rio Iguaçu e fazer a interligação das cavas já
existentes para criação de alguns reservatórios lineares.
Esse Grupo de Trabalho dará mais dinâmica a esse
processo que já vinha sendo desenvolvido pela Comec
e pela Sanepar”, afirmou o governador Ratinho Junior.
“A ideia é integrar esforços e realizar todos os ajustes
necessários para dar prosseguimento aos projetos”.

Sanepar apresenta Protocolo de
Segurança das Barragens
O presidente da Comec Gilson Santos participou, de
um evento para a apresentação do Protocolo de
Segurança das Barragens de Abastecimento da Região
Metropolitana de Curitiba, realizado pela Sanepar.
O novo Protocolo prevê os Planos de Segurança, Planos
de Ação e Integração entre Sanepar, Defesa Civil,
Municípios e outros órgãos do Governo do Estado
como Comec e IAT, com o objetivo de monitorar tais
empreendimentos, assim como determinar ações em
casos de emergência. Segundo o Diretor de Meio
Ambiente e Ação Social da Sanepar Julio Cesar

Gonchorosky, “apesar das barragens da Sanepar serem
seguras por terem sido construídas com boas práticas
de engenharia, os trabalhos de prevenção e
capacitação precisam ser constantes e esse é nosso
compromisso”. Para o presidente da Comec Gilson
Santos, “o trabalho é fundamental para garantir a
segurança da população e nortear ações dos órgãos
envolvidos. Para a Comec que cuida, entre outras áreas,
do uso e ocupação do solo na Região Metropolitana de
Curitiba, são informações de extrema importância”.

Comec inicia atendimento ao público
por videoconferência
A Comec iniciou o atendimento ao público de forma
online, por meio de videoconferência. Segundo o
presidente da autarquia, Gilson Santos, a medida vem
na onda de inovação consequente da pandemia do
novo coronavírus. “A pandemia impôs uma série de
adaptações em diversas atividades dos mais diferentes
setores e na área pública não foi diferente. Seja com
home office, reuniões por videoconferência ou uso de
novas tecnologias e serviços, ela antecipou e
consolidou mudanças há tempos esperadas”, destaca.
Segundo ele, a Comec também adaptou processos,
fazendo com que mesmo durante os períodos mais
críticos da pandemia, suas atividades não fossem
paralisadas. “Agora pretendemos implementar algumas
destas soluções de forma definitiva”, diz o presidente.

O atendimento por videoconferência é a primeira ação
proposta pelo órgão e já está em funcionamento. No
primeiro momento o atendimento é realizado pelos
departamentos de Informações, de Planejamento e de
Controle da Organização Territorial e deverá ser
agendado pelo formulário especificamente criado para
este fim, no site da Comec - www.comec.pr.gov.br.
Gilson Santos destaca que a nova ferramenta irá facilitar e
agilizar o esclarecimento de dúvidas e processos para a
população. “Em muitos casos são questões simples, que
com o avanço da tecnologia podem ser facilmente
esclarecidas de forma online. Economizamos assim o
tempo do cidadão e damos mais agilidade para seus
processos dentro da instituição”, explica. Os
atendimentos são realizados nas sextas-feiras pela manhã.

Equipe da Comec faz visitas técnicas nos
municípios da Lapa e Contenda
No mês de Novembro as equipes da Comec
estiveram presentes no municípios da Lapa e
Contenda. A comitiva foi formada por técnicos do
Departamento de Controle e Ocupação Territorial
– DCOT, e do Departamento de Planejamento –
DPLAN, tiveram como principal objetivo deliberar
sobre algumas ações desenvolvidas pela Comec
que impactam os municípios. Em ambos os
municípios foram debatidas questões ligadas a
revisão dos Planos Diretores, questões de
parcelamento do solo – principalmente de
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.

Deputado Estadual Alexandre
Amaro destina R$ 30 mil

Comec recebe 10 residentes de
Arquitetura e Engenharia Civil

6 novos abrigos para pontos de ônibus foram entregues
para o município de Pinhais. Eles foram adquiridos graças a
uma emenda parlamentar do Deputado Estadual
Alexandre Amaro, totalizando um investimento de R$
30.000,00. Segundo o deputado, “os novos abrigos vão
colaborar com os usuários do Transporte Coletivo
proporcionando mais conforto e segurança. Questões
importantes para a população que depende deste
transporte”. Com a emenda do parlamentar a Comec
atinge a marca de 726 abrigos entregues em 2020 para
municípios da Região Metropolitana de Curitiba, somando
mais de R$ 3,5 milhões em investimentos.

A Comec recebe nesta semana 10 residentes provenientes
do Programa de Residência Técnica em Projetos e Obras
Públicas (Pestec POP 2020), lançado pelo Governo do
Estado. Com ênfase em edificações e infraestrutura viária
de transportes, a iniciativa contempla profissionais
graduados em cursos de nível superior de Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil, formados desde de 2017.
Segundo o Diretor Administrativo e Financeiro da Comec
Rodrigo Stica, “Um dos objetivos do programa é qualificar
e habilitar profissionais, visando ao atendimento de
demandas do Setor Público por meio do intercâmbio de
aprendizados e experiências para profissionais”.

Citricultura do Paraná se destaca
entre as maiores do País

Ranking coloca Pinhais como a
cidade mais competitiva da RMC

Paraná se consolida como o terceiro maior produtor
nacional de citricus, tendo como destaque o Vale do
Ribeira, onde predomina a produção de Ponkan. A região é
formada pelos municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do
Sul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Tunas do
Paraná e Cerro Azul - município que recebe o título de
campeão nacional na produção de tangerina Ponkan, com
um volume anual ao redor de 50 mil toneladas, o que
equivale a 46% do total de tangerinas produzidas no
Estado e 7% da produção nacional. Para o município, a
Ponkan representa 95% de tudo o que é produzido, sendo
um produto fundamental para a economia e renda das
pequenas famílias da região.

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou, o ranking de
competitividade dos municípios que indicou Pinhais na
primeira posição no ranking entre as cidades da RMC. No
resultado final do relatório, Pinhais conquistou a nota
50,32, obtendo a 1ª posição entre os municípios da Região
Metropolitana e a posição número 40º no ranking da região
sul do Brasil. Foram analisados 405 municípios brasileiros
com população acima de 80 mil habitantes, representando
59,45% da população brasileira, o que equivalente a
124,94 milhões de pessoas. Os dados apurados são do
período anterior à pandemia da Covid-19.
Para verificar as informações do Ranking de Cidades Mais
Competitivas, acesse o site www.clp.org.br.

Comec publica novo mapa com Síntese
Ambiental da Região Metropolitana
A Comec publicou um novo mapa intitulado “Síntese
Ambiental da RMC”. Elaborado pelos técnicos do
Departamento
de
Planejamento
–
DPLAN,
Departamento de Uso e Ocupação Territorial - DCOT e
Departamento de Informação – DI, o novo documento
tem como finalidade englobar todas as unidades que
possuem relevante interesse de proteção ambiental na
Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o
presidente da Comec Gilson Santos, um dos principais
objetivos para a elaboração do mapa foi “facilitar o
acesso da população à informação, visto que ele
concentra dados de 22 mapas diferentes”.
“Rapidamente o cidadão poderá identificar se a área de
seu interesse é impactada por algum zoneamento
ambiental específico”, destacou o presidente.
O novo documento considera áreas de mananciais,
unidades territoriais, unidades de conservação,
unidades de proteção integral, unidades de uso
sustentável e áreas de Interesse especial, existentes na
RMC. Santos destaca, porém, que o mapa não descarta
a necessidade de consulta no órgão para casos de
anuência
na
aprovação
de
Loteamentos,
Desmembramentos e Condomínios.
“O mapa irá facilitar a identificação de tais áreas, mas
somente a solicitação de Anuência Prévia, realizada pela
Comec, dará ao proprietário a garantia da regularização
do imóvel” ressaltou o presidente.
Para ter acesso ao mapa em alta resolução no formato
PDF, basta acessar o site da Comec >
www.comec.pr.gov.br > Região Metropolitana de
Curitiba > Meio Ambiente > Mapa Síntese Ambiental da
RMC.
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