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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O ano de 2020 foi marcado por enormes desafios, principalmente, causados
pela pandemia de Covid-19. Tenho certeza de que foram momentos difíceis,
tanto profissionalmente quanto pessoalmente, mas que superamos com êxito.
Da parte profissional, sei que não medimos esforços para entregar aquilo que
nos comprometemos, e fomos vitoriosos. Foi um ano de muitas conquistas!
Ao renovarmos o ano, renovam-se também as esperanças, as energias e a
determinação de continuarmos nosso importante trabalho. Por tudo isso, mais
uma vez, agradeço a todos que fizeram a sua parte durante este ano. E desejo
que 2021 seja repleto de paz, união e conquistas. Feliz 2021!

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Paraná fecha o ano com bons indicadores
econômicos, sociais e de investimento
O Paraná fecha 2020, com bons indicadores
econômicos, sociais e de investimento. A síntese do
desempenho econômico do Estado foi apresentada
pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante a
reunião do Conselho de Desenvolvimento Empresarial e
de Infraestrutura do Paraná.
Ratinho Junior destacou que, apesar de o Estado ter
terminado o primeiro semestre com queda de 2,4% no
Produto Interno Bruto (PIB), em decorrência da baixa na
atividade
produtiva,
o
desempenho
é
consideravelmente superior à média nacional, já que a
estimativa do Ministério da Economia aponta para uma
retração de 4,5% na economia brasileira em 2020.
Ele lembrou que a economia paranaense foi amparada
pelo setor agropecuário, cuja movimentação no
primeiro semestre cresceu 13,2%. Além disso, ressaltou,
o Paraná exportou US$ 15,4 bilhões de janeiro a

novembro, com 9% de aumento na movimentação dos
portos do Estado, com ênfase em grãos, com deempenho
12% maior do que o ano passado.
Entre os indicadores da retomada, Ratinho Junior
salientou que a produção industrial do Paraná cresceu
3,4% entre setembro e outubro, o maior do País pelo
segundo mês consecutivo e com isso abriu 33.008 novos
postos de trabalho em outubro, é o segundo que mais
gerou postos de trabalho em 2020.
“A nossa administração apoia o setor produtivo,
facilitando a vida de quem gera emprego. Estamos
conseguindo sair desta crise de maneira rápida, fruto de
um planejamento bem executado por todos os setores do
Governo do Estado. Tenho certeza que teremos um 2021
bem melhor, com desempenho mais positivo na indústria,
comércio, serviços e turismo”, afirmou o governador.
Com informações da AEN. Foto AEN.

Investimentos de R$ 1,89 bilhão melhoram
qualidade de vida em municípios
Os investimentos autorizados pela Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU),
nos primeiros dois anos do Governo Ratinho Júnior,
comprovam
que
é
possível
promover
o
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, trabalhar pela
sustentabilidade dos municípios. Nos últimos 23 meses,
foram direcionados R$ 1.898.601.387,09 para melhoria
de qualidade de vida, com projetos de pavimentação e
de atenção à saúde, de apoio à educação,
investimentos sociais e meio ambiente.
“Este Governo tem compromisso com as pessoas e
busca tornar melhor a vida de quem está no município.
Em quase dois anos, foram 3.255 ações que resultaram
na pavimentação de vias, na construção ou reforma de
escolas, creches e postos de saúde, na implantação de
barracões industriais e de centros comerciais ou de ação
social”, afirmou o secretário de Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.
“Com o investimento adequado, as pessoas têm mais
oportunidades e passam a conviver em ambientes com
mais cultura, esporte, saúde e trabalho”, completou.
URBANIZAÇÃO - No item pavimentação, que engloba
asfalto novo, pavimentação nova com bloquetes,
pedras irregulares ou em concreto, obras de recape,
projetos de urbanização e pavimentação de estradas
vicinais, foi investido R$ 1,2 bilhão. O resultado foi a
entrega para a população de 13.422.041,96 metros
quadrados de vias pavimentadas. “Esses projetos têm
impacto muito grande na vida das pessoas. Com eles, é
possível transportar produtos com mais facilidade, além
de mais segurança para pedestres e motoristas em ruas
bem iluminadas.”, destacou Ortega.
De acordo com o secretário, quando é aprovada a

construção ou a ampliação de um barracão industrial, o
objetivo é atender as necessidades das pessoas com a
criação de empregos e de oportunidades de renda.
O atendimento aos municípios resultou na construção de
50 novos barracões industriais e na reforma de outros três,
na construção de Centro de Referência de Assistência
Social (5), Unidade de Atenção Primária - Saúde da Família
(2), Centro da Juventude (1), Ginásio de Esportes (4),
reformas em Ginásios de Esportes (14), Creches (10),
reforma de creche (1), Escolas Municipais (5), reformas de
Escolas Municipais (23), Hospital (1), Posto de Saúde (3),
reforma de Posto de Saúde (3), Quadras de Esportes (16),
reforma de Quadras de Esportes (8), Complexo Esportivo
(11). Também foram erguidos Terminais de Transporte (4),
reforma em Terminal de Transporte (13), Unidades Meu
Campinho (145), reforma em Câmara Municipal (1),
construção de Paço Municipal (10), reforma de Paço
Municipal (4), Teatro Municipal (1), reforma de Teatro
Municipal (3), além de 88 ações para a construção de
outros edifícios públicos. O segmento edificações
recebeu mais de R$ 289 milhões, viabilizando obras que,
somadas, chegam a 360.591,54 m2 de área construída.
AQUISIÇÕES - As ações autorizadas pela Secretaria
permitiram também aos municípios a aquisição de 24
terrenos, 838 veículos (automóveis, pick-ups, vans,
ambulâncias e ônibus), 727 máquinas e equipamentos
rodoviários e, ainda, 14 equipamentos agrícolas. O total
investido em veículos e equipamentos chegou aos R$
263,5 milhões. No terceiro grupo de investimentos estão
a construção de Aterros Sanitários (2), a elaboração de
Planos Diretores (18) e de Planos de Mobilidade Urbana
(2), a implantação de Parques (15) e de Praças (68),
projetos de iluminação (34) e sistema de informática (1).
Fonte: Sedu

Crise hídrica é debatida com a presença
do Ministro do Desenvolvimento Regional
O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu
com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, e o secretário nacional de Proteção e Defesa
Civil, Alexandre Lucas Alves, no Palácio Iguaçu, para
discutir a evolução da crise hídrica e o financiamento de
projetos para os próximos meses.
No encontro, o governador Ratinho Junior apresentou
um panorama mais claro do investimento necessário
para tirar do papel o corredor ecológico que contempla
quatro novos parques e reservatórios de água ao longo
do Rio Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba. O
projeto está estimado em R$ 200 milhões e pode contar
com recursos do governo federal. “Temos bons projetos
encaminhados para o futuro. Queremos nos preparar
para não deixar faltar água para as próximas duas ou
três décadas. Estamos enfrentando aquilo que é
emergencial e preparando as ações mitigatórias dos
próximos anos”, ressaltou o governador.
Segundo Fernando Maciel (foto), coordenador jurídico
da Comec, “esses parques vão funcionar como
verdadeiros pulmões e passam pela área mais adensada
do Estado. Precisamos promover a reserva hídrica, fazer
a ocupação responsável do solo e controlar a pressão
populacional nestas áreas”.

O planejamento envolve a revisão do Plano Diretor da
Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu (Aieri),
afim de permitir a criação do Parque Ambiental do
Itaqui, do Parque Ambiental de Piraquara, do Parque
Natural do Iguaçu e do Parque Metropolitano do
Iguaçu, com área total de 1.333 hectares. Também está
no escopo um corredor ecológico de 97 quilômetros ao
longo do traçado do Rio Iguaçu, até o começo da
Escarpa Devoniana.

Fernando Maciel

Grupo de Trabalho se reúne para
tratar da implementação de parques
O Grupo de Trabalho instituido pelo Governador
Ratinho Junior para agilizar a implementação dos
parques metropolitanos também realizou a sua primeira
reunião
virtual
neste
mês
de
dezembro.
Durante o encontro, o grupo que é formado por
Comec, Sanepar e Intituto Água e Terra - IAT, debateu
as responsabilidade de cada órgão no processo e
definiu pela elaboração de um termo de cooperação,
que deverá ser assinado já no mês de janeiro.
O principal objetivo do Grupo de Trabalho é a revisão
do Plano Diretor da Área de Interesse Especial Regional
do Iguaçu (AIERI), fundamental para a implementação
dos novos parques. Além de ajudar na questão hídrica,
os novos parques servirão como espaços de laser para a
população, ajudarão na qualidade das águas dos

mananciais, no controle de enchentes, na preservação
do Meio Ambiente e no controle de ocupações
irregulares.

Encontro reúne prefeitos(as) eleitos
da Região Metropolitana de Curitiba
O presidente da Comec Gilson Santos realizou uma
reunião virtual com os novos prefeitos e prefeitas eleitos
na Região Metropolitana de Curitiba. O encontro
contou com a participação do Secretário de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado
do Paraná João Carlos Ortega e teve como objetivo
apresentar
a
autarquia
aos
futuros
novos
administradores municipais, assim como as atividades
que estão sendo desenvolvidas pelo órgão em cada
município. “Esta é uma primeira conversa,
principalmente, para que os novos futuros prefeitos
possam conhecer melhor a Comec e contar com o
apoio do Governo do Estado por meio desta
autarquia”, destacou o presidente.
Dentre as atividades destacadas pelo presidente estão
o apoio da Comec na elaboração e revisão dos Planos
Diretores Municipais; a análise nos processos de Uso e
ocupação do Solo; obras estruturantes como a PR-423,
o Contorno Norte de Curitiba, a nova rodovia entre São
José dos Pinhais e Mandirituba, a PR-510, entre outras;
e a operação do Transporte Coletivo, que impacta
diretamente 19 municípios da Região Metropolitana.
“São diversas ações em diferentes frentes, mas que
buscam sempre o desenvolvimento de toda a Região
Metropolitana de Curitiba de forma sustentável e
integrada”, ressaltou Santos.
Para o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas do Estado do Paraná João Carlos Ortega, “o
alinhamento entre municípios e Governo do Estado, por
meio da Sedu, suas vinculadas e demais secretarias é
fundamental para garantir investimentos, repasse de
recursos,
obras
e,
consequentemente,
levar
desenvolvimento para os municípios. Contem com o

Governo do Estado nesta parceria”.
A prefeita eleita de São José dos Pinhais Nina Singer
destacou a importância deste alinhamento, “fiquei feliz
em ver algumas ações do Governo do Estado no nosso
município e com a preocupação de desde já manter um
diálogo aberto e direto, demonstrando real interesse em
contribuir com o desenvolvimento dos nossos municípios.
Estamos à disposição para contribuir neste sentido”.
Para a prefeita eleita de Rio Branco do Sul Karime Fayad,
“os municípios enfrentam um grande desafio a partir do
próximo ano, principalmente, no combate a pandemia e o
alinhamento com o Governo do Estado será fundamental
para vencermos essa doença e garantirmos o crescimento
dos nossos municípios”.
O encontro contou com a participação das prefeitas
eleitas Nina Singer de São José dos Pinhais e Karime
Fayad de Rio Branco do Sul e dos prefeitos Dr. Nassib de
Fazenda Rio Grande, Helder Lazarotto de Colombo,
Diego Ribas da Lapa, Marcos Zanetti de Balsa Nova,
Mostarda de Contenda, Maicon Tiguera de Piên e Gringo
de Tijucas do Sul.

Departamento de Controle e Ocupação
territorial realiza novas visitas nos municípios
Os técnicos do Departamento de Controle e Ocupação
Territorial - DCOT, da Comec, estiveram no município
de Itaperuçu avaliando as propostas feitas pelo
município para a revisão do seu Plano Diretor.
Eles foram acompanhados dos técnicos da Sanepar e
do Instituto Água e Terra - IAT, e visitaram áreas que
deverão sofrer alterações de zoneamento.
A visita contemplou também as atuais áreas e poços
para a captação de água no município e outros poços
que, de acordo com a Sanepar, servirão para captação

de água no futuro. Após a conclusão, a revisão do Plano
Diretor deverá ser apresentada e aprovada pela Câmara
Técnica de Gestão Integrada da Região do Aquífero Karst,
um conselho com funções consultivas em relação aos
órgãos do poder executivo municipal, estadual e
federal, com competências deliberativas para a gestão
do espaço referente ao Aquífero Karst na RMC.
A Câmara Técnica de Gestão Integrada da Região do
Aquífero Karst é formada pela Comec, Sanepar, IAT e
Mineropar.

Apresentação de resultados
Durante o mês de dezembro os técnicos do
Departamento de Controle e Ocupação Territorial DCOT, da Comec, estiveram reunidos com o presidente
Gilson Santos apresentando os resultados dos trabalhos
realizados durante o ano. Mesmo com a pandemia, o
Departamento realizou a análise de 753 processos de

parcelamento, uso e ocupação do solo. Apesar de
representar uma leve queda se comparado ao ano de
2019, o número ainda é maior do que o registrado nos 3
anos anteriores. Durante o encontro foram apresentados
também projetos para a modernização da análise de
processos, que deverão ser aprofundados em 2021.

Ministério Público pede que Comec
regularize o parcelamento do solo na RMC
O Ministério Público do Paraná emitiu uma
recomendação administrativa à Comec, para que
analise os processos de licenciamento de condomínios
urbanísticos e regularizações fundiárias urbanas nos
municípios da Região Metropolitana de Curitiba.
No documento, o MPPR recomenda que a Comec
indique, com caráter vinculante, condicionantes,
restrições e proibições incidentes nas áreas desses
municípios, que não podem decidir sobre o
fracionamento do solo sem a comunicação aos demais
e a prévia aprovação da entidade.
O MP lembra que, sob a luz das funções públicas de
interesse comum e do adequado uso do solo urbano da
Região Metropolitana de Curitiba, todos os municípios

integrantes da RMC devem estar cientes da obrigação
de encaminhar à Comec os processos administrativos
referentes a pleito de licenciamento de parcelamentos
do solo urbano (loteamento, desmembramento e
condomínio urbanístico) e de regularizações fundiárias
urbanas para a eventual emissão de anuência ou
aprovação. A medida tem por base a legislação atual,
que exige participação da Coordenação nesses
procedimentos, uma vez que as questões relacionadas
ao solo dos municípios pode afetar os vizinhos.
A falta de autorização da Comec quanto ao
parcelamento do solo nos municípios da RMC pode
inclusive levar à nulidade dos licenciamentos ambiental
e urbanístico, ressalta a recomendação administrativa.

Comec, IPPUC e Pinhais
debatem integração entre
os dois municípios

Desenvolvimento Urbano
contribui na arrecadação de
mais de 1.500 brinquedos

O presidente da Comec Gilson Santos participou de
uma reunião com os técnicos do IPPUC e
representantes da prefeitura de Pinhais, para debater o
sistema viário de integração entre os municípios de
Curitiba e Pinhais. A nova ligação deverá representar
uma alternativa viária a Rod. Dep. João Leopoldo
Jacomel e possibilitar a extensão da canaleta de ônibus
da Av. Prefeito Maurício Fruet até o Terminal de Pinhais.
“Será uma nova e importante conexão que irá beneficiar
principalmente os usuários do Transporte Coletivo
possibilitante uma rápida conexão do Terminal de
Pinhais com Curitiba”, destacou o presidente.

A participação dos servidores da SEDU e Paranacidade,
na Campanha Natal Voluntário resultou na doação de
mais de 1500 brinquedos que serão entregues a
crianças carentes. A ação, liderada pela primeira-dama,
Luciana Saito Massa, e pela Superintendência Geral de
Ação Solidária (SGAS), contou com o esforço de
funcionários de todas as secretarias estaduais. “Mesmo
em um período dificuldades, os paranaenses revelam o
quanto podem ser solidários. Tivemos a participação de
servidores e da comunidade. A resposta foi esse grande
número de brinquedos que fará a diferença no Natal de
muitas crianças”, disse o secretário João Carlos Ortega.
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