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OBRAS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ENTRAM EM FASE FINAL E DEVERÃO 
SER ENTREGUES EM JUNHO DESTE ANO    

COMEC REALIZA REUNIÃO DO 
CONSELHO DO TRANSPORTE COLETIVO 
DA REGIÃO METROPOLITANA

Forças de segurança farão
operação em terminais



MENSAGEM DO PRESIDENTE
No mês de maio as obras em São José dos Pinhais entraram na etapa final e  

deverão ser entregues entre maio e junho deste ano. Tivemos ainda uma 

importante reunião do Conselho do Transporte Coletivo da Região 

Metropolitana de Curitiba, que irá contribuir para a elaboração do edital para a 

licitação do serviço de transporte. E uma importante reunião com a Secretaria 

de Segurança Pública para alinhar uma operação conjunta entre Polícia Civil, 

Polícia Militar, Guardas Municipais e fiscais da Comec, nos terminais 

metropolitanos. Além de diversas outras reuniões que você confere neste 

informativo. Muito obrigado.
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UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS



duplo benefício à população. Em um primeiro 
momento, estimula a economia local com a geração 
de empregos durante as construções. Ao final, com 
as obras prontas, a população passa a contar com 
infraestrutura de qualidade nos setores da 
Educação, Saúde, Transporte, Esporte, Lazer, 
Cultura e estímulo à Economia”, assegurou Ortega. 
Ainda segundo o secretário, a liberação dos 
recursos está alinhada com práticas de inclusão e 
sustentabilidade, buscando agregar critérios e 
ditrizes dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs) propostos pela ONU.

A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU) autorizou a liberação de 
R$ 1,88 bilhão para investimentos nos Municípios, 
desde 1º de janeiro de 2019 até o início deste mês 
de abril de 2021. Os recursos viabilizam a 
realização de 3.172 ações em 391 Municípios de 
todas as Regiões do Estado. “O importante é 
transformar demandas em soluções que 
melhoram a vida das pessoas. Escolas, 
pavimentações, Postos de Saúde, Creches, 
Centros Comunitários, Esportivos e Comerciais, 
Barracões Industriais e equipamentos Rodoviários 
são exemplos do que 
pode ser viabilizado 
nessa parceria entre a 
SEDU e as Prefeituras”, 
enfatizou o secretário da 
Pasta, João Carlos 
Ortega.
As liberações 
acontecem via 
Transferência Voluntária 
da SEDU ou por 
Operações de Crédito e, 
em muitos casos, 
contam com 
Contrapartida Municipal. 
Do total liberado, já 
foram realizados 
p a g a m e n t o s 
equivalentes a R$ 1,19 
bilhão. “O investimento 
nos Municípios traz 

SEDU destina R$ 1,88 bilhão a Municípios 
de todas as Regiões do Paraná

Fonte: SEDU



do estudo será a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos – FEPESE, do Laboratório de 
Transportes e Logística da Universidade Federal de 
Santa Catarina - LabTrans/UFSC, que deverá iniciar 
os trabalhos já no mês de abril, tendo como primeira 
entrega a atualização do cálculo tarifário do 
sistema. “Será um trabalho muito importante e que 
só estará completo com a participação e 
colaboração de todos os membros deste Conselho”, 
destacou o diretor. O Coordenador Jurídico da 
Comec Dr. Fernando Maciel também participou da 
reunião e destacou a importância dos estudos para 
a composição do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado – PDUI, da RMC, que está sendo 
contratado pela Comec e irá reavaliar os aspectos 
sociais, econômicos e ambientais da Região 
Metropolitana de Curitiba sob o olhar das Funções 
Públicas de Interesse Comum – FPICs. “O PDUI irá 
traçar diretrizes e ações para que as funções 
públicas como o Transporte Coletivo, o 
Saneamento, a Preservação Ambiental, o Uso e 
Ocupação do Colo, entre outras, estejam integradas 
e em consonância, garantindo um desenvolvimento 
social, econômico e ambiental”, destacou Maciel.
Ao final do encontro o representante do município 
de Araucária Wilmer Jacó da Silva, destacou a 
importância da participação dos municípios no 
Conselho e nas decisões envolvendo o Transporte 
Coletivo, tendo como exemplo as ações realizadas 
no município desde o início desta gestão. 
“Decidimos tratar o Transporte Coletivo como uma 
prioridade e temos tido bons resultados, inclusive, 
com ganho de passageiros”, destacou.

O presidente da Comec Gilson Santos esteve 
virtualmente reunido com integrantes do 
Conselho de Transporte Coletivo da Região 
Metropolitana de Curitiba, tratando, entre outros 
assuntos, da contratação que está sendo realizada 
pela Comec de um amplo estudo para atualizar o 
cálculo tarifário do sistema de transporte coletivo, 
atualizar e complementar a pesquisa de origem 
destino contratada pela Comec no ano de 2013 e 
apresentar uma proposta de definição de 
modelagem para  a concessão do sistema, assim 
como da modelagem da sua gestão de forma 
Interfederativa, em atendimento ao Estatuto da 
Metrópole (Lei Federal n.o 13.089/2015).
Segundo o presidente, o estudo irá trazer um 
amplo e aprofundado panorama do atual sistema 
de transporte coletivo, auxiliando e subsidiando 
os atuais e futuros gestores em suas tomadas de 
decisão. “Será um estudo nunca realizado em 
nosso sistema e que vai estabelecer critérios e 
diretrizes, apontar melhorias e trazer a segurança 
necessária para a realização de uma licitação 
transparente para o sistema”, destacou Santos. 
“Nosso objetivo é melhorar a prestação deste 
serviço e aproximar ele da população por meio da 
participação efetiva dos representantes 
municipais”, complementou o presidente.
No encontro, o Diretor de Transporte da Comec 
Willian Corrêa, fez uma explicação do Termo de 
Referência para a contratação do estudo e 
apresentou os prazos e próximas etapas dos 
trabalhos envolvendo o Conselho. Segundo 
Corrêa, a instituição responsável pela elaboração 

Comec reúne Conselho do Transporte 
Coletivo da Região Metropolitana



período uma nova reunião deverá ser realizada para 
definir as próximas diretrizes. Estiveram presentes 
na reunião o delegado-geral da Polícia Civil do 
Paraná (PCPR) Silvio Jacob Rockembach, o Coronel 
da PM Barroso, o Tenente Coronel da PM Ribas, os 
técnicos do departamento de Transporte da Comec 
Lucas Yuri e Marcelo Almeida, e representantes das 
Guardas Municipais de Colombo, Campina Grande 
do Sul, Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos 
Pinhais e Mandirituba. Nos municípios de 
Mandirituba e Almirante Tamandaré as ações serão 
realizadas pela Polícia Militar.

O presidente da Comec Gilson Santos esteve 
reunido com o Secretário da Segurança Pública 
do Paraná Coronel Romulo Marinho Soares, para 
tratar de uma operação Integrada entre Polícia 
Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais e fiscais da 
Comec. O objetivo é fortalecer a presença do 
Estado nos terminais metropolitanos oferecendo 
mais segurança para a população e, em especial 
neste momento, reforçar as medidas de 
enfrentamento ao Covid-19. “Sabemos que a 
população tem feito a sua parte e colaborado. Mas 
precisamos garantir que as medidas estejam 
sendo adotadas e principalmente evitar 
a sensação de que os riscos diminuíram, 
ou que a pandemia está acabando, 
fazendo com que os usuários se 
descuidem. A presença da Polícia 
Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais 
nos terminais ao lado dos nossos fiscais 
irá reforçar ainda mais este trabalho”, 
destacou Gilson Santos. “Vamos 
fortalecer a presença das forças de 
segurança nos terminais e garantir que 
a população possa utilizar estes 
espaços com segurança e conforto, 
sabendo que podem contar com a 
Polícia Militar, Polícia Civil e nossas 
Guardas Municipais”, destacou o 
Secretário Romulo Marinho.
Segundo o Secretário, as forças 
deverão manter a operação nos 
terminais durante 30 dias, em especial 
nos horários de pico e após este
 

Forças de segurança farão operação 
nos terminais metropolitanos



meses de maio e junho. “Caminhar para a conclusão 
destas obras exigiu um enorme esforço da nossa 
equipe e trará muitos benefícios para a população 
local. É uma satisfação ver que estamos chegando 
nesta etapa”, destacou o presidente. O cronograma 
prevê ainda a entrega da obra na Av. Rui Barbosa.

O presidente da Comec Gilson Santos esteve 
visitando as obras da Trincheira da Rua 
Arapongas e Ponte sobre o Rio Iguaçu, sob gestão 
da Comec em São José dos Pinhais. Segundo o 
cronograma, elas entraram na etapa final de 
construção e deverão ser entregues nos próximos

Obras em São José dos Pinhais 
entram na etapa final para entrega



Uma nova ponte fazendo a ligação entre o bairro do 
Tatuquara, em Curitiba, e Fazenda Rio Grande, foi 
debatida em reunião entre o presidente da Comec 
Gilson Santos, o administrador regional do Tatuquara 
Marcelo Ferraz, o Secretário de Obras de Curitiba 
Rodrigo Rodrigues e o Secretário de Planejamento 
Urbano de Fazenda Rio Grande Cel. Lanes Randal 
Prates. Os dois município e Comec deverão iniciar os 
estudos preliminares de viabilidade da obra que 
ajudará a desviar parte do tráfego da BR-116.  

Novas opções de horários e trajetos em linhas que 
atendem  o município de São José dos Pinhais foram 
debatidas em reunião com o presidente da Comec 
Gilson Santos e integrantes da secretaria de 
Urbanismo, Transportes e Trânsito do município. As 
propostas apresentadas buscam ampliar os 
atendimentos nos bairros São Sebastião e Roseira. 
Ainda durante o encontro o presidente atualizou os 
integrantes quanto ao edital de licitação para 
contratação do projeto do novo terminal de ônibus 
Afonso Pena, que estáem andamento na Autarquia. 
“Estamos na fase final do edital e ainda no mês de 
maio deveremos homologar e assinar a ordem de 
serviço para que a empresa contratada possa iniciar 
os trabalhos”, destacou Santos. 

Nova ponte entre Curitiba e Fazenda 
Rio Grande é debatida

São José dos Pinhais deverá ter 
mudanças no Transporte Coletivo

Vice-prefeito de Contenda Gilmar 
Carpejane e Vereadores Marcos 
Schinda e Eder Klemba

Reunião com a Vereadora de 
Araucária Rosane Ferreira tratou 
dos projetos para o município

O prefeito da Lapa Diego Ribas 
também esteve na Comec para 
tratar do Transporte Coletivo 



O presidente da Comec Gilson Santos concedeu  
uma entrevista para o repórter Danian Couto no 
programa Jornal da Metrosul, onde abordou alguns 
temas relacionados a Comec como obras e o 
Transporte Coletivo. Segundo o presidente, o 
sistema de transporte enfrenta o pior momento da 
sua história com uma queda acentuada do número 
de passageiros e aumento das exigências de 
distanciamento dentro dos veículos. Para Santos a 
colaboração da população é fundamental para 
superar o momento.

Entrevista para o Jornal da 
Metrosul com Danien Couto

Novos abrigos para pontos de 
ônibus são instalados em Piên

Reunião com o prefeito de Campo 
do Tenente Everton Vizentin

Os técnicos da Comec estiveram no município de 
Contenda reunidos com a equipe da prefeitura 
para debater a implementação de um novo 
parque ecológico no município. Ele deverá ser 
instalado na região central do município, ao lado 
do Centro Esportivo Dr. Adhelmar Suciro e ter 
aproximadamente 77mil m2 de área. A prefeitura 
irá desenvolver o projeto básico e a Comec ficará 
responsável por executar a obra.

Contenda deverá ganhar 
novo parque ecológico
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