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EM ENCONTRO, AMECIM APRESENTA 
DEMANDAS DA REGIÃO DO BAIRRO 
MAUÁ EM COLOMBO

SUPERÔNIBUS FARÁ TESTES NA 
LIGAÇÃO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COM A CAPITAL

Comec reúne municípios para 
debater Transporte Coletivo



MENSAGEM DO PRESIDENTE
Durante o mês de fevereiro estivemos em diversos municípios que tiveram 
troca de gestão neste início de ano, colocando a Comec à disposição e 
ouvindo as demandas dos novos gestores. Visitamos Colombo, Campo largo, 
Bocaiúva do Sul, Rio Branco do Sul e Balsa Nova, além, é claro, de receber os  
prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras na sede da Comec.
Tivemos também uma importante reunião para tratar do Transporte Coletivo, 
que vive sem sombra de dúvidas o momento mais difícil da sua história, entre 
outras ações que você confere neste informativo. Muito obrigado.
 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS



Aeroportos, Postos de Saúde, Escolas, Creches, 
pavimentação de vias, implantação de Parques, Praças, 
Modernos Sistemas de Iluminação Pública e unidades 
Meu Campinho.
Além dessas ações há aquisição de máquinas e 
equipamentos rodoviários, equipamentos de informática 
e softwares e serviços para a elaboração de Planos 
Diretores. “Uma das diretrizes do governador Ratinho 
Junior é não deixar ninguém para trás e levar mais 
qualidade de vida ao cidadão. Damos igual atenção a 
todos os Municípios. Por isso, é fundamental que os 
prefeitos e os secretários municipais conheçam o leque de 
programas da SEDU para promoção do desenvolvimento 
urbano e das populações do Paraná”, enfatiza.

Identificar as principais demandas da população e 
apresentar projetos de qualidade. Esses são os 
primeiros passos para as Administrações Municipais, 
iniciadas no último dia primeiro de janeiro, para 
obterem os recursos necessários a obras estruturantes, 
aquisição de equipamentos e de serviços voltados à 
promoção do desenvolvimento urbano. “Um dos 
critérios para identificar um bom projeto, uma boa ação, 
é projetar o potencial de transformação positiva que ele 
pode proporcionar para a vida das pessoas", afirma o 
secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas (SEDU), João Carlos Ortega, ao receber 
recém-empossados para conhecerem os programas de 
apoio à disposição na SEDU. O secretário lembra que, 
desde janeiro de 
2019, nos dois 
primeiros anos da 
Administração atual, 
a SEDU aprovou 
projetos, ações e 
serviços que, 
somados, se 
aproximam dos R$ 2 
bilhões em recursos 
do Tesouro do 
Estado, ou liberados 
via operações de 
crédito. Com os 
recursos, foram 
v i a b i l i z a d o s 
Terminais de 
Transporte Urbano e 
Intermunicipais, 

Prioridades e projeção de melhorias são 
parâmetros na opção por investimentos

Fonte: SEDU



Durante o mês de fevereiro o presidente da Comec Gilson 
Santos, visitou municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba. As visitas priorizaram os municípios que tiveram 
troca de gestão no início deste ano, e serviram para alinhar  
demandas e colocar a Comec à disposicão dos novos 
gestores. “Este é um momento importante para 
compreendermos quais são os projetos, propostas e 
objetivos dos novos gestores e assim apoiálos e 
trabalharmos na concretização destas propostas. 
Queremos que eles vejam na Comec um verdadeiro braço 
de apoio do Governo do Estado, trazendo investimentos e 
desenvolvimento para toda a nossa região”, destacou o 
presidente Gilson Santos.  

Presidente da Comec visita municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba

Visitas priorizaram municípios que tiveram troca de gestão no início deste ano. 

Para a prefeita Karime Fayad, de Rio Branco do Sul, “a 
apresentação das demandas do município ao Governo do 
Estado é fundamental para que possamos buscar os meios 
viáveis de concretizar estes projetos. Muitas vezes o 
município sozinho não tem condições de arcar com os 
recursos necessários. Precisamos deste apoio já no início 
da gestão”. A maioria dos municípios apresenta pedidos 
relacionados ao Transporte Coletivo buscando reforçar ou 
ampliar o atendimento, “o que estiver ao nosso alcance 
nós iremos fazer”, destacou Santos. 
O presidente esteve reunido com a prefeita Karime Fayad 
de Rio Branco do Sul, o prefeito Maurício Rivabem de 
Campo Largo e Toninho Gusso de Bocaiúva do Sul. 

Em Balsa Nova, Comec foi convidada para 
participar de sessão da Câmara de Vereadores

O presidente da Comec Gilson Santos, 
participou de uma sessão da Câmara 
Municipal de Balsa Nova, para tratar do 
atendimento do Transporte Coletivo no 
município. Balsa Nova, assim como demais 
cidades da Região Metropolitana de 
Curitiba, teve drástica redução no número 
de passageiros e com isso precisou ter 
ajustes na operação com a retirada de 
alguns horários da grade. Segundo o 
presidente da autarquia, o número de 
usuários ainda é cerca de 65% do que era 
praticado antes da pandemia. “Precisamos 
do apoio da prefeitura e da compreensão da 
população, pois enfrentamos um momento 
de grande dificuldade no Transporte 
Coletivo. A nossa prioridade neste momento 
tem sido manter o serviço operando, mesmo 
que isso represente a necessidade de 
realizar alguns ajustes na operação”, 
destacou o presidente. 



ela tenha um valor diferenciado”, lembrou o presidente. 
Em Araucária a passagem é subsidiada pela prefeitura. 
Para o Secretário de Governo do Município Genildo 
Carvalho “a decisão faz parte de uma política de governo 
da atual gestão que ve no transporte coletivo uma 
maneira de reduzir as desigualdades e trazer 
desenvolvimento local”. 
Com a reunião, ficou definido que os gestores irão indicar 
representantes para fazerem parte de um Grupo de 
Trabalho, que irá analisar e acompanhar a contratação dos 
estudos necessários para a licitação. 
A formação do Grupo irá atender também a 
recomendação do Ministério Público para que a gestão 
do sistema passe a ser de forma integrada com os 
municípios.

A Comec realizou uma reunião com representantes dos 
municípios da Região Metropolitana de Curitiba que 
fazem parte da Rede Integrada de Transporte - RIT. 
O encontro teve como principal objetivo apresentar aos 
gestores municipais um panorama sobre a operação do 
Transporte Coletivo, traçar estratégias para que o 
atendimento possa ser aperfeiçoado e apontar os 
próximos passos para a licitação do sistema. 
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, 
“muitos dos atuais gestores foram eleitos com a 
promessa de melhorias no Transporte Coletivo, porém, 
o sistema enfrenta hoje a pior crise de toda a sua 
história e precisamos nos unir para que possamos 
continuar prestando este serviço tão essencial para a 
população e, claro, fazer frente aos anseios de 
melhorias esperados”. 
Santos lembrou também que 
em muitos dos municípios o 
atendimento local não é 
realizado pelas prefeituras e 
sim pelo Estado, e que a 
licitação do sistema, que 
deverá ser lençada em 2022, 
deverá propor a 
reformulação do serviço 
podendo deixar os 
atendimentos locais sob 
gestão municipal, assim 
como já ocorre nos 
municípios de Araucária, São 
José dos Pinhais e Campo 
Largo. “A gestão municipal 
permitirá que os prefeitos 
possam fazer ajustes na 
operação de acordo com as 
demandas locais, inclusive 
subsidiando a tarifa para que   

Comec realiza reunião com prefeitos(as) 
para tratar do Transporte Coletivo



Trocar experiências, conhecimento e processos. Este foi 
o objetivo de uma reunião virtual realizada entre os 
técnicos da Comec e técnicos da Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - RMBH, que teve como temas o uso e 
ocupação do solo, o planejamento das cidades e a 
contratação do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado - PDUI. A RMBH já apresentou o PDUI da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, e agora 
aguarda a aprovação por meio de Lei da Assembleia 
Legislativa do Estado. Já no Paraná, o PDUI da RMC 

Comec realiza encontro virtual com 
Agência Metropolitana de Belo Horizonte

será desenvolvida pela Comec e está na fase final de 
elaboração do Termo de Referência e deverá ser 
contratado ainda neste semestre. Durante o encontro, 
sugeriu-se a realização de um Fórum Metropolitano 
Nacional, onde gestores das regiões metropolitanas de 
todo o Brasil pudessem participar e contar sobre suas 
conquistas e dificuldades. Desde 2015, o Estatuto da 
Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), determinou 
que todas as regiões metropolitanas elaborassem os 
seus PDUIs, que deveriam traçar diretrizes para o 
desenvolvimento metropolitano das cidades. 

O presidente da Comec Gilson Santos esteve reunido 
com o Superintendente de Obras da Cohapar Fábio 
Ortigara e sua equipe, debatendo sobre o projeto de 
requalificação do Bairro Guarituba, em Piraquara. 
Durante o encontro, foram apresentadas as alterações 
realizadas no projeto da Av. São José, que deverá 
impactar na operação do Transporte Coletivo na região, 
alterando o sentido de circulação dos veículos, e 
também o projeto de requalificação da Rua Gerhard 
Von Scheidt. O Guarituba é um dos grandes desafios do 
município de Piraquara, contendo mais de 50 mil 

moradores, muitos em ocupações irregulares. A 
Cohapar, em parceria com a prefeitura e demais órgãos 
como Sanepar e Copel, realiza um grande projeto de 
regularização fundiária da região, assim como de 
requalificação das suas ruas e avenidas. 
Em números absolutos de habitantes, se fosse um 
município, o Guarituba seria o 37o maior município do 
Paraná, estando a frente de outros municípios da RMC 
como a Lapa, Rio Branco do Sul, Rio Negro, entre 
outros.  Para Gilson Santos, “são estas pessoas que 
precisam o olhar e apoio especial do Estado”.

Na COHAPAR, Comec debate projeto de 
requalificação do Bairro Guarituba



Com o objetivo de conhecer o desempenho do inédito 
modelo de ônibus, o sistema de transporte coletivo 
metropolitano sob a gestão da Comec realizará de 
forma pioneira e pelo prazo de 30 dias, testes com o 
veículo denominado superônibus. O novo veículo é 
uma aposta da montadora Volkswagen e visa oferecer 
custo-benefício, combinando o aumento de 30% na 
capacidade de transporte em relação à ônibus urbanos

Superônibus fará testes na ligação de 
Fazenda Rio Grande com a capital

tradicionais e a redução no custo 
operacional, já que o modelo promete 
gastar menos que ônibus articulados.
Segundo a Volks, ele possui a maior 
capacidade técnica do mercado 
brasileiro, 115 passageiros, e seu 
encarroçamento pode alcançar 15 
metros, 3 metros a menos que um 
articulado. Como comparativo, um 
ônibus comum possui capacidade 
total de 85 passageiros. Os modelos 
articulados levam até 140. O grande 
diferencial, segundo a montadora, é o 
posicionamento do terceiro eixo na 
dianteira, que permite que o chassi 
alcance a capacidade de carga de 22 
toneladas e, ao mesmo tempo, 
possibilite as mais diversas 
configurações, de acordo com a 
necessidade da operação. Para o 

presidente da Comec Gilson Santos, é fundamental que 
o sistema esteja sempre buscando por inovações, 
principalmente que tragam economia e segurança para 
o usuário. Os testes vão ocorrer na linha F03-FAZENDA 
DIRETO, ligando os terminais de Fazenda Rio Grande e 
Pinheirinho, na capital, e vão avaliar dados como 
desempenho, economia de combustível, emissão de 
poluentes, dirigibilidade, conforto, entre outros.

O Presidente da Comec Gilson Santos participou de 
uma reunião da Associação dos Moradores e 
Empresários do Centro Industrial Mauá – AMECIM, em 
Colombo. O encontro teve como objetivo, aproximar a 
população e empresas, do poder público, levando e 
debatendo demandas importantes para o 
desenvolvimento da região. Santos iniciou sua fala 
apresentando o atual panorama do Transporte Coletivo 
na Região Metropolitana, serviço que foi fortemente 
impactado pela atual pandemia, e elencando alguns 
desafios que deverão ser enfrentados para que o 

serviço não seja paralisado. Na área de infraestrutura, 
Santos destacou o acompanhamento da Comec no 
projeto para conclusão da etapa 4 do Contorno Norte, 
obra sob responsabilidade da Concessionária Arteris, e 
a elaboração do projeto de pavimentação da Rua 
Aviador Max Fontoura, antiga reivindicação da 
população local, que está em fase de elaboração de 
projeto e deverá ser entregue ainda no mês de março.
O encontro contou com a participação do Prefeito de 
Colombo Helder Lazarotto, do Vereador José Osmair 
Possebam e demais autoridades. 

AMECIM realiza encontro para 
debater demandas da região do Mauá



Vice prefeito e vereadores
de Contenda 

Prefeito de Campo Largo
Maurício Rivabem

Prefeita Karime Fayad de Rio 
Branco do Sul

Reunião Técnica com a 
prefeitura de Bocaiúva do Sul

Vereador Osmair Passebam 
de Colombo
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Reunião com os técnicos da 
Rumo Logística 


