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Retomada nesta gestão, obra do acesso
ao aeroporto chega na etapa final

REGIÃO DO BUGRE NO MUNICÍPIO DE
BALSA NOVA PASSARÁ A SER
ATENDIDO PELA COMEC

PROJETO DO PARQUE NATURAL
DO IGUAÇU EM ARAUCÁRIA É
ENTREGUE PELA SANEPAR

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Chegamos em dezembro e com isso ﬁnalizados mais um importante ciclo de
trabalho na Comec, o nosso terceiro ano de gestão. Durante este período,
muitos foram os desaﬁos, porém, da mesma forma as conquistas. Entregamos
importantes obras, ampliamos atendimentos do Transporte Coletivo, nos
aproximamos dos municípios em busca de atender cada vez mais e melhor
suas demandas e de seus munícipes. Sem sombra de dúvidas um ano muito
gratiﬁcante. O trabalho não termina por aqui e vamos começar 2022 já com
grandes projetos em andamento e por tudo isso eu só tenho a agradecer a
todos que de alguma forma ajudaram todas estas conquistas.

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Piên inicia obras com investimento de
R$ 4,5 milhões do Governo do Estado
Com recursos do Governo do Estado anunciados
em setembro deste ano, o Prefeito de Piên Maicon
Grosskopf assinou na tarde desta quarta-feira (01)
a Ordem de Serviço para a execução de obras de
pavimentação e melhoria de infraestrutura urbana
no valor de R$ 4,5 milhões.
A assinatura ocorreu em cerimônia na Praça da
Paz, no centro da cidade, e contou com a
participação do Vice-governador Darci Piana, do
Secretário do Desenvolvimento Urbano e de
Obras Públicas João Ortega, do Presidente da
Comec Gilson Santos e demais autoridades.
“São investimentos que são aguardados pela
população há mais de 30 anos e que só estão
sendo possíveis graças ao olhar municipalista do
nosso Governador Ratinho”, destacou o prefeito.
Durante sua fala o Vice-governador Darci Piana
destacou a importância de os recursos serem a
fundo perdido. “São recursos que não precisam
ser devolvidos, ou seja, são investimentos reais do
Governo do Estado. E isso só foi possível graças a
uma gestão austera do Governador Ratinho
Junior, reduzindo gastos, cortando despesas,
economizando no orçamento e gerando caixa
para os investimentos realmente necessários.
Assim como Piên, todos os municípios do Estado
estão recebendo investimentos, além de outras
ações muito importantes com o programa Paraná
Trifásico que vai melhorar a qualidade e o custo da
energia para o produtor rural, a nova concessão
dos pedágios que trará mais de R$ 40 bilhões em
investimentos em estradas e a Nova Ferroeste que
transformará o Paraná em um dos principais hubs
logísticos ferroviários do país”, destacou Piana.

Para o Secretário da Sedu João Carlos Ortega, os
investimentos farão história no município. “Além
destes R$ 4,5 milhões, outros R$ 10 milhões ainda
serão destinados para Piên, sendo o maior pacote
de investimentos do Governo do Estado na história
recente do município. Esse é o resultado de um
governo alinhado, comprometido, sério e que está
atento às reais necessidades da população e do
empresário gerador de empregos”. Ortega lembrou
ainda que somente em 2021, quase R$ 2 bilhões
foram destinados pela Sedu em 3.249 ações
espalhadas pelos municípios paranaenses.
Participaram do evento o deputado estadual
Francisco Bührer, o Coordenador do Escritório
Regional da RMC e Litoral da Paraná Cidade Chico
Santos, o vice-prefeito de Piên Pedro Geraldo
Cavalheiro da Silva, a primeira-dama Graziele
Grosskopf, o empresário Guido Greipel, entre outras
autoridades e moradores locais.

BRASÍLIA
Em visita oﬁcial a capital federal, o presidente da
Comec Gilson Santos realizou duas importantes
reuniões buscando o desenvolvimento da Região
Metropolitana de Curitiba.

ANTT
Reunido com o Diretor-geral da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT, Rafael Vitale, o
presidente tratou sobre a conclusão do Contorno
Norte de Curitiba, no trecho ainda não existente, mas
que deverá ligar a PR-418 (Rodovia da Uva) a
Rodovia Régis Bittencourt, em Colombo.

A obra está prevista no contrato de concessão da
rodovia Régis Bittencourt, sob responsabilidade da
concessionária Arteris, porém ainda não teve início e
nem mesmo deﬁnição de traçados e apresentação de
projetos. O contrato foi assinado em 2008 e tem
duração de 25 anos. “Nós já ultrapassamos a metade
do contrato e sequer temos a previsão de início desta
obra. Vale lembrar que ela é paga com o valor
arrecadado pelo pedágio, ou seja, a população jáestá
pagando por isso. E sabemos que é uma obra
complexa e que levará tempo até sua conclusão. Não

podemos mais ﬁcar esperando que algo aconteça. A
importância desta obra para todo o contexto
metropolitano é enorme. ” Destacou Santos.
Segundo a Arteris, a empresa trabalha na elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA da
obra, que deverá ser entregue no primeiro semestre
de 2022 após atrasos ocasionados pela pandemia.

FRENTE NACIONAL
DOS PREFEITOS
Santos participou também de uma reunião da Frente
Nacional de Prefeitos – FNP, para debater
alternativas para o ﬁnanciamento do transporte
coletivo nos mais diversos municípios e capitais
brasileiras. Ele defendeu que os recursos sejam
destinados para Estados quando o município não
possuir sistema de transporte próprio e for
atendimento por sistemas metropolitanos, como
ocorre em grande parte dos municípios da Região
Metropolitana de Curitiba. “Nós temos Colombo e
Fazenda Rio Grande, que não possuem sistemas
municipais e não podem ﬁcar de fora desta divisão”.

Retomada nesta gestão, obra do acesso
ao aeroporto chega na etapa final
A requaliﬁcação do acesso ao Aeroporto
Internacional Afonso Pena, em São José dos
Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba,
ﬁnalmente chegou à etapa ﬁnal. A melhoria da
Rua Comandante Aviador José Paulo Lepinski era
a última de um pacote de obras que compunham
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
da Mobilidade, que deveria ter sido entregue para
a Copa do Mundo de 2014. Após o atraso na
conclusão, a empresa responsável entrou em
recuperação judicial em 2016 e paralisou os
empreendimentos,
que
incluíam
também
melhorias na Avenida das Américas e na Avenida
Comendador Franco, além da construção de uma
ponte e de uma trincheira, todos em São José dos
Pinhais. As obras, de responsabilidade da
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
(Comec), foram retomadas em 2019 e concluídas
nesta gestão. “O governador Ratinho Junior pediu
prioridade na conclusão desses projetos, que
trouxeram muitos transtornos à população de São
José dos Pinhais por demorarem tanto tempo
para
serem
ﬁnalizados”,
aﬁrma
o
diretor-presidente da Comec, Gilson Santos.
Além do aeroporto, o trecho revitalizado também
desafoga o trânsito na BR-376, na saída para
Santa Catarina. “Cumprimos com a nossa palavra
e a última obra desse pacote está chegando ao
ﬁm. Faltam apenas alguns detalhes para que ela
seja ﬁnalmente entregue, como a instalação da
sinalização e a conclusão das calçadas”, explica
Santos. “O acesso ao aeroporto estará pronto até
o ﬁm de dezembro, justamente quando aumenta o
ﬂuxo de pessoas que seguem até o terminal ou às
praias de Santa Catarina para as viagens de ﬁm de
ano”.

OUTRAS OBRAS – Para ﬁnalizar os projetos, a
Comec destinou R$ 17 milhões desde 2019. A
primeira obra entregue, em julho, foi na Avenida das
Américas, um trecho de 3,4 quilômetros que foi
revitalizado e recebeu novos semáforos, iluminação
em LED, ciclovia, pavimentação com sinalização
vertical (placas) e horizontal (pintura), além de
melhorias no calçamento. As melhorias no trecho
impactam diretamente no transporte coletivo, com
a liberação total da canaleta exclusiva para ônibus
ligando os terminais de São José dos Pinhais e do
Boqueirão, em Curitiba. Ela agiliza o deslocamento
de linhas importantes, como São José / Boqueirão,
Centro São José / Terminal Boqueirão, Aeroporto /
Terminal Boqueirão e Terminal Afonso Pena /
Terminal
Boqueirão.
Juntas,
essas
linhas
transportam cerca de 19 mil usuários todos os dias.
Em agosto, foram ﬁnalizadas as obras no
cruzamento da Avenida Comendador Franco
(Avenida das Torres), em São José dos Pinhais, com
a Avenida Rui Barbosa. Os trabalhos se
concentraram no fechamento do vão sobre a
Avenida Rui Barbosa, abrindo espaço para mais
duas pistas na Comendador Franco. O local ﬁcou
fechado com tapumes durante muito tempo, o que
gerou reclamações da população pela falta de
segurança. Após ﬁnalizada, trouxe mais agilidade ao
ﬂuxo de veículos que passam no trecho. As outras
duas obras foram entregues em setembro: a
trincheira da Rua Arapongas, no cruzamento com a
Avenida das Torres, e uma ponte sobre o Rio Iguaçu,
na continuação da Avenida Senador Salgado Filho.
A construção da ponte criou um novo acesso entre
Curitiba e São José dos Pinhais, através do bairro
Uberaba. Além disso, o novo acesso também
garante mais ﬂuidez e segurança para quem circula
pela região, já que cria uma nova opção de tráfego
local.

Projeto do Parque Natural do Iguaçu
em Araucária, é entregue
O presidente da Comec Gilson Santos esteve em
Araucária participando da reunião de entrega da
Proposta para Adequação e Compatibilização de
Projetos do Parque Natural do Iguaçu.
A proposta, contratada pela Sanepar e realizada
pela Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná
– FUPEF, é uma adequação e aperfeiçoamento do
Estudo de Concepção e elaboração do Projeto
Básico e Executivo do Parque Natural do Iguaçu
contratado pela Comec em 2018, e previsto no
Plano Diretor da Área de Interesse Especial do rio
Iguaçu (AIERI), elaborado em 2012.
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, a
implementação do parque será um marco no
contexto metropolitano. “Esta é uma área muito
importante para toda a região, em especial pela
sua proximidade com o Rio Iguaçu, que carece de
atenção e cuidado, e mais ainda para os
araucarienses que terão mais uma importante
área de laser e preservação. Estamos muito felizes
por este momento”, destacou.
As estruturas previstas para o parque contem
Playground, lanchonete, academia ao ar livre,
centro de exposições, pista de caminhada, quadra
de futebol, sanitários, quadra de vôlei, quiosque
com churrasqueira, além de todo um projeto
paisagístico, mas o coordenador geral do projeto,
prof. Dr. Eduardo Ratton destaca que os
benefícios vão muito além das áreas de lazer.
“Ao implementarmos o parque, além de toda a
preservação ambiental promovida, evitamos
futuras possíveis invasões irregulares que
representam um grande problema para o
desenvolvimento da cidade e segurança da
população. Assim, unimos o útil ao agradável.
Todos
ganham”,
destacou.
A
proposta
apresentada contém todo o projeto de
terraplanagem,
drenagem,
arquitetura

paisagística,
pavimentação,
arquitetônico
de
ediﬁcações, estruturais de madeiras e concretos,
hidrossanitário e elétrico, estando pronto para
contratação da obra, que deverá ser realiza pela
Sanepar e Instituto Água e Terra – IAT.
Para o Diretor de Saneamento Ambiental e
Recursos Hídricos do IAT Luiz Scroccaro, são
investimentos importantes que estão sendo
realizados em todo o Estado do Paraná. “Ao todo
temos 48 parques sendo executados em todo o
Paraná. Somente neste parque em Araucária estão
previstos R$ 10 milhões em investimentos. É um
valor que é revertido na qualidade de vida de toda a
população”, destacou. O secretário de Governo de
Araucária Genildo Carvalho lembrou da importância
do parque para a população.
"Por vezes vemos a população indo para a capital
em busca de lazer e demais atividades, e a
implementação deste parque com certeza será um
motivo de orgulho para nossa população. Estamos
determinados a contribuir com o que for possível
para que sua implementação ocorra o quanto
antes", destacou.

Região do Bugre em Balsa Nova
passará a ser atendida pela Comec
A partir do dia 03 de janeiro uma demanda dos
moradores de Balsa Nova e usuários do
Transporte Coletivo será atendida pela Comec.
Isso porque a linha I30-CAMPO LARGO/BALSA
NOVA passará a atender também a região do
Bugre, conectando o centro de Balsa Nova com o
Terminal de Campo Largo.
Para o prefeito de Balsa, Nova Marcos Zanetti, o
novo atendimento será muito importante para o
município. “O Bugre é uma região com muitos
moradores que trabalham em Campo Largo e essa
conexão vai facilitar a vida da população, criando
novas oportunidades. Estamos muito felizes com
esta conquista e por isso agradecemos o pronto
apoio do Governador Ratinho Junior e de toda
equipe da Comec, em nome do presidente Gilson,
que nos atendeu e tornou tudo isso possível”,
destacou Zanetti.
Para o presidente da Comec
Gilson Santos, o atendimento
reforça o compromisso do
Governador Ratinho Junior em
atender
aqueles
que
mais
precisam. “O bugre é uma região
de característica rural, com
pessoas humildes e que muitas
vezes não possuem outro meio
de transporte, se não o ônibus.
Este atendimento dará mais
qualidade de vida para toda a
população que há muito esperava
por isso”, destacou Santos. O
atendimento será feito pela linha
I30-CAMPO
LARGO/BALSA
NOVA, que já
atende o
município, porém, em horários
especíﬁcos ela fará o trajeto pela
Rod. Anibal Khury, atendendo
assim a região do Bugre e

arredores. Os horários deste trajeto com saídas de
Balsa Nova serão: 5h40, 7h00, 11h45 e 17h15. Já o
retorno, com saída do Terminal de Campo Largo,
terá os seguintes horários: 7h00, 12h15, 17h30 e
18h40. Aos sábados, a partir de 08 de janeiro, as
saídas de Balsa Nova serão às 7h00 e 15h00. E o
retorno, com saídas do Terminal de Campo Largo,
será às 12h30 e 16h00. O valor da tarifa será de R$
4,50, podendo ser paga em dinheiro ou com o
cartão Metrocard, que poderá ser solicitado no
Posto de Atendimento Metrocard do Terminal de
Campo Largo. Lá o usuário poderá realizar o
cadastro, adquirir créditos ou solicitar a 2ª via do
cartão. O atendimento é feito de segunda a sexta
das 8h00 às 18h00. A expectativa é que cerca de
250 usuários utilizem esta linha diariamente.

Analise de processos imobiliários pela
Comec mostra aquecimento do mercado
De acordo com a legislação estadual, todos os
processos de condomínios e incorporações
imobiliárias, inseridos em áreas de manancial, nos
29 municípios da Região Metropolitana de
Curitiba (RMC), necessitam da anuência da
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
(Comec). Essa anuência busca garantir que os
empreendimentos respeitem a capacidade de
suporte
do
solo
e,
consequentemente,
mantenham a qualidade dos mananciais de
abastecimento de toda a região.
Assim,
todo
empreendedor
que
deseja
implementar condomínios e incorporações
imobiliárias na RMC, precisa de uma certidão da
Comec
anuindo
o
empreendimento,
ou
certiﬁcando que a área não está localizada em
manancial. Este trabalho é realizado pelo
Departamento de Controle do Uso e Ocupação
Territorial (DCOT).
Desde de 2019 a Comec tem buscado agilizar a
análise
destes
processos,
inclusive
desburocratizando procedimentos e reforçando a
equipe técnica responsável pelas análises, e
os números positivos alcançados neste ano
apontam que o resultado tem sido positivo.
Durante os anos de 2016 a 2018, foram
analisados em média 500 processos por ano.
Sendo 520 processos em 2016, 458 em 2017 e
522 no ano de 2018. Porém, já no primeiro
ano desta gestão, em 2019, o número de
processos analisados saltou para 664 tendo
sido o recorde registrado até a data. O ano
de 2020, apresentou uma queda nas análises,
causada especialmente pelas medidas
restritivas impostas pela pandemia de
Covid-19.

Foram analisados 580 processos no ano. Mesmo
representando uma queda o número ainda supera
todos os anos anteriores a gestão. E agora, em 2021,
a DCOT volta a bater um novo recorde, tendo
analisado 755 processos.
O número representa um aumento de 26% na
análise de processos se comparado ao registrado
anterior em 2019 e segundo o presidente da Comec
Gilson Santos, demonstra também um bom
momento de crescimento e desenvolvimento da
Região Metropolitana. “A agilidade na análise dos
processos é fundamental, pois desde o início
falamos que o poder público não poder ser uma
barreira para o empreendedor. É preciso garantir, é
claro, um crescimento ordenado, planejado,
seguindo a legislação vigente, mas ágil e assertivo.
Incentivando investimentos e oportunidades. O
aumento no número de processos é também uma
demonstração de que o empreendedor está
animado com a retomada econômica e tem boas
perspectivas para o futuro, encontrando na RMC
boas oportunidades de investimentos”.
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